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1. RESUMO 
 
Consumir alimentos antioxidantes traz grandes benefícios os quais são explicados pela 
capacidade destes compostos em inibir radicais livres em excesso, interrompendo o estresse 
oxidativo e evitando danos celulares. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise da 
capacidade  antioxidante de alimentos de amostras alimentícias, empregando metodologias 
adaptadas1 de compostos fenólicos totais, flavonóides, ácido 2,2”-azino-bis(3-
etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS), ensaios da captura  do radical 2,2-difenil-1-
picrilhihidrazila (DPPH) e poder de redução com ferricianeto de potássio e pelo método Ferric 
Reducing Ability Power (FRAP), utilizando aplicativo de smartphone PhotoMetrix PRO ® para 
acompanhamento das reações colorimétricas e de processamento de resultados. Os 
resultados obtidos foram comparados com o monitoramento utilizando espectrofotômetro UV-
VIS. As metodologias1 foram submetidas a validação analítica sendo determinados os 
parâmetros seletividade, linearidade, limites de detecção e quantificação, e precisão por 
repetibilidade e precisão intermediária. Amostras reais de suco de uva integral foram 
submetidas a análises de capacidade antioxidante utilizando os ensaios validados. Os 
resultados da validação alcançaram dados satisfatórios para todas as metodologias. 
Repetibilidade e precisão intermediária ficaram dentro dos critérios estabelecidos para a 
aceitação dos parâmetros2. Na análise dos compostos fenólicos os coeficientes de variância 
(CV) para a repetibilidade ficaram entre 2,91 e 3,81% e para precisão intermediária entre 1,29 
e 5,20%. Para análise de flavonoides os CV variaram de 3,27 à 4,49% e 1,41 à 3,14% para 
repetibilidade e precisão intermediária, respectivamente. Na metodologia de ABTS mostrou-
se percentuais entre 2,62 e 3,19% para repetibilidade e para a precisão intermediaria entre 
1,66 e  4,86%. A respeito das análises do poder de redução com ferricianeto de potássio 
obteve-se os CV no intervalo de 1,93 à 2,71% para a repetibilidade e 1,97 à 2,36% para a 
precisão intermediária. Rrlacionado à análise de poder de redução pelo método FRAP, 
calculou-se os dados de CV entre 1,94 e 2,72% para o parâmetro de  repetibilidade e 1,10 à 
2,38% para a precisão intermediária. Obteve-se os coeficientes de regressão linear (R2) para 
as curvas analíticas variando de 0,970 a 0,990, quando empregado o aplicativo de 
smarphone, enquanto os resultados dos mesmos ensaios analisados no espectrofotômetro 
UV-VIS alcançaram valores de R2 entre 0,995 e 0,999. A Figura 1 apresenta o resultado obtido 
diretamente pelo aplicativo PhotoMetrix PRO ® para uma curva analítica, utilizando a análise 
de poder de redução pelo método FRAP. A Tabela 1 apresenta os resultados das amostras 
de suco de uva integral. Observa-se a elevada capacidade antioxidante, em razão da 
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concentração de compostos fenólicos totais, em acordância com os resultados da literatura3. 
O aplicativo se mostrou eficiente para a realização das metodologias propostas, podendo ser 
utilizado como uma ferramenta acessível para análise de capacidade antioxidante de 
alimentos. 
 

Figura 1. Curva Analítica representando o resultado da amostra pelo aplicativo PhotoMetrix PRO ®. 

 
Os pontos em vermelho representam os padrões analíticos e o ponto em azul representa a amostra real. 

Fonte: do Autor (2022). 

 

Tabela 1. Análises da capacidade antioxidante em amostra de suco integral de uva empregando o 
aplicativo PhotoMetrix PRO ®. 

Ánalises Valores 
Compostos Fenólicos (mg EAG* L-1) 1392,49 

Flavonóides (mg EQ** L-1) 132,73 
DPPH (IC50*** mg L-1) 4,55  
ABTS (mmol ET**** L-1) 28,99 

Poder de redução com Ferricianeto de Potássio (mg EAG L-1) 907,56 
Poder de redução pelo método FRAP (mmol ESFe+2***** L-1) 16,63 

* equivalente de ácido gálico; **equivalente de quercetina, ***concentração de extrato necessária para inibir 50% 
do radical DPPH; ****equivalente de padrão Trolox; *****equivalente de sulfato ferroso. 
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1. RESUMO 
 
A análise de alimentos tem sido de ampla importância no transcurso das últimas décadas, isto 
é, devido à alta demanda dos mesmos gerada pelo crescimento populacional e, à 
necessidade de avaliar suas características físico-químicas, suas propriedades nutricionais, 
sua estabilidade, assim como as transformações às quais são submetidos quando são 
manuseados e processados em distintos níveis (artesanal ou industrial)1.Nesse sentido, na 
escala piloto (laboratorial) nas diversas pesquisas e estudos que são realizados aos alimentos 
atualmente, opta-se por aplicar os métodos clássicos para a determinação de suas 
propriedades, tendo em conta que estas metodologias possuem características experimentais 
que tornam versátil sua aplicação, e consequentemente permitem realizar estudos a um 
diverso conjunto de matrizes alimentícias de interesse. Embora estas metodologias sejam 
muito eficientes, sustentáveis e econômicas de aplicar, é possível reduzir a quantidade de 
reagentes, solventes e resíduos gerados a partir de técnicas de miniaturização. A 
miniaturização permite desenvolver técnicas visando a diminuição de reagentes, solventes e 
consequentemente resíduos que podem ser gerados na análise de alimentos. Nessa ordem 
de ideias, o objetivo da presente pesquisa, foi miniaturizar e analisar alimentos utilizando os 
métodos clássicos a partir de ferramentas como aplicativos de smartphone (aplicativo 
PhotoMetrix®) e o espectrofotômetro UV-VIS, tendo em conta as reações colorimétricas que 
envolvem as metodologias2 e a possibilidade de comparação utilizando os dois equipamentos. 
As metodologias foram submetidas a validação analítica utilizando os parâmetros linearidade, 
limite de detecção, limite de quantificação, repetibilidade, reprodutibilidade e robustez, para 
realizar o estudo destes parâmetros utilizou-se a Planilha de validação de Ribeiro3. 
Realizaram-se três experimentos diferentes cujo objetivo era determinação do teor de 
flavonoides, determinação de teor de fenólicos totais e a determinação de potencial de 
redução. Os resultados da validação lançaram resultados favoráveis nos critérios 
estabelecidos pelo Inmetro (sendo a robustez avaliada utilizando outro smartphone). A análise 
do teor de flavonoides em suco integral de uva gerou um desvio padrão relativo inferior a 15% 
tanto no PhotoMetrix ® quanto no espectrofotômetro UV-VIS, garantindo uma exatidão na 
obtenção de resultados, os gráficos de resíduos geraram uma dispersão muito próxima a zero 
o que infere a que o erro não foi padrão, os coeficientes de regressão linear R2 estiveram na 
faixa de 0,9932 e 0,9944  os níveis de detecção num nível de confiança de 95% oscilaram 
entre 16,41 e 18,06, os limites de quantificação (no mesmo nível de confiança) variaram entre 
24,60 e 26,69, a repetibilidade avaliou-se utilizando três pontos da curva (10,60 e 100 mg.L-1) 
onde obteve-se um desvio padrão relativo inferior a 1%, o que diz sobre a precisão do 
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experimento, finalmente, a robustez lançou resultados favoráveis em todos os parâmetros 
quando aplicada entre celulares. Na análise do teor de flavonoides do suco de uva, obteve-se 
uma média de 203,3 mg.EQ.L-1 no espectrofotômetro UV-Vis e 172,673 mg.EQ.L-1 para o 
PhotoMetrix®. Esta metodologia foi miniaturizada 40% (podendo ser preparada num balão 
volumétrico de 2 mL), além disso foi possível aplicar testes para sua implementação no papel 
filtro (com a utilização de gotas da solução). Evidenciou-se que a solução reage no papel filtro, 
permitindo viabilizar a sustentabilidade do mesmo e sua implementação em âmbitos 
educativos de forma mais simples e prática. O segundo experimento consistiu na 
determinação de fenólicos totais no suco verde, tanto para o espectrofotômetro UV-VIS 
quanto para o aplicativo PhotoMetrix® obteve-se um desvio padrão relativo inferior a 15%, o 
gráfico de resíduos esteve muito próximo a zero, e os coeficientes de regressão linear R2 
foram de 0,9952 para o espectrofotômetro UV-VIS e 0,9911 para o PhotoMetrix ®. Gerou-se 
um limite detecção de 31,86 a 43,23 num nível de confiança de 95% e um limite de 
quantificação de 46,99 a 64,26 no mesmo nível de confiança, a repetibilidade foi analisada 
utilizando três pontos da curva (25,100 e 200 mg.L-1) cujo desvio padrão relativo foi inferior a 
1%, a robustez gerou todos os resultados favoráveis quando utilizado outro smartphone na 
análise experimental. O teor de fenólicos totais no suco verde numa proporção de 10% foi de 
2365,263 mg.EAG.L-1 e no PhotoMetrix ® 2026,15 mg.EAG.L-1. Finalmente, na análise de 
poder de redução no suco de laranja, obteve-se um desvio padrão relativo inferior a 15%, o 
gráfico de resíduos ilustrou uma dispersão próxima a zero, portanto, não há erros padrões. 
Os coeficientes de regressão linear R2 obtidos foram de 0,9644 para o espectrofotômetro e 
0,9381 para o PhotoMetrix ®. A planilha de Ribeiro lançou um limite de detecção numa faixa 
de 21,7 e 28,06 para um nível de confiança de 95%, já para o limite de quantificação uma 
faixa de 33,69 e 44,36 no mesmo nível de confiança. Para avaliar a repetibilidade analisaram-
se as concentrações de (25,40 e 60 mg.L-1), obteve-se um desvio padrão relativo inferior a 
1%, inferindo uma boa precisão, a validação relacionada à robustez foi favorável em todos os 
parâmetros analisados, tornando o método robusto quando utilizado outro smartphone. O 
poder de redução no suco de laranja 10% m/v foi de 226,417 mg.EAG.L-1 no 
espectrofotômetro UV-VIS e 242,303 mg.EAG.L-1 no PhotoMetrix ®. Por fim, percebeu-se a 
viabilidade na miniaturização das técnicas clássicas de análise de alimentos e a eficácia 
quando implementada a análise colorimétrica a partir do aplicativo PhotoMetrix ®, obtendo 
resultados muito favoráveis em sua validação analítica, e permitindo novas perspectivas na 
sua implementação em novos âmbitos educativos de forma acessível e criativa. 
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1. RESUMO 
 
A busca por enzimas de interesse biotecnológico tem sido adotada como estratégia para 
processos de biorremediação e uso industrial. Os microrganismos do solo Antártico destacam-
se devido à sua capacidade de adaptação a temperaturas extremamente baixa e resistência 
a altas concentrações de salinidade e radiação ultravioleta. Nesse contexto, essas 
características podem ser um fator favorável na produção de enzimas voltadas para aplicação 
industrial e/ou utilização no tratamento de ambientes contaminados com potenciais 
compostos tóxicos. Dessa forma, o presente estudo teve por finalidade isolar e avaliar o 
potencial enzimático de fungos filamentosos associados a sedimentos marinhos de amostras 
coletadas na Ilha Rei George, Antártica, perto da Estação Antártica Comandante Ferraz. O 
isolamento foi realizado utilizando cerca de 10g de amostras de sedimento, o qual foi 
adicionado ao meio de cultivo ágar batata dextrose (BDA) incrementado com 250 mg L-1 de 
cloranfenicol. A seleção das atividades enzimáticas referentes as enzimas celulase, amilase, 
protease e lipase foi realizada pela suplementação do meio BDA com celulose (10%), amido 
(10%), leite desnatado (10%) e Rodamina B com óleo de soja, respectivamente. Os isolados 
foram cultivados a 15 °C 10 dias. A capacidade de produção enzimática foi determinada 
através da formação de halos transparentes ao redor das colônias fúngicas. Dez fungos 
filamentosos foram isolados. Destes, seis fungos filamentosos avaliados apresentaram 
atividade enzimática para celulase e um isolado apresentou atividade lipolítica. Não houve 
resultados satisfatórios para os ensaios de atividade de amilase e protease. Dois fungos 
filamentosos foram identificados morfologicamente como pertencentes ao gênero 
Cladosporium sp. Os resultados do presente estudo mostraram que fungos filamentosos 
isolados do ambiente Antártico apresentam a capacidade de produzir enzimas amplamente 
utilizadas na área biotecnológica, em processos de biorremediação e/ou no setor industrial, 
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demonstrando o potencial que o continente Antártico vem proporcionando para a área 
científica. Assim, torna-se necessária a realização de mais estudos para quantificar e 
caracterizar as enzimas produzidas pelos isolados fúngicos bem como mais pesquisas no 
continente frio, a fim de explorar ainda esse potencial enzimático. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Resultados obtidos nos testes de amilase (A), protease (B), celulase(C) e lipase (D). As setas 
pretas indicam os halos formados ao redor das colônias. 
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1. RESUMO 
 
A leishmaniose visceral é uma doença endêmica do Brasil, com letalidade de 
aproximadamente 7%, e para a qual não se tem tratamentos eficientes. A principal forma de 
prevenção é o controle do vetor, o mosquito palha, mas ainda não existem métodos 
específicos para isto.  A paratransgênese é uma técnica para prevenção de doenças 
transmitidas por vetores (figura 1) e comumente não está associada a biologia sintética, mas 
os conceitos de padronização, abstração e modelagem matemática desta última podem ser 
úteis quando se quer produzir um microrganismo capaz de impedir o desenvolvimento de um 
parasita dentro de um vetor de uma doença. Peptídeos antimicrobianos (AMPs) são algumas 
das moléculas candidatas mais proeminentes para uso na paratransgênese e a dermaseptina-
N1 (DRS-N1) é um dos AMPs com maior potencial leishmanicida já encontrados. Esta 
pesquisa foi parte dos esforços para a criação de um organismo biossintético capaz de 
produzir DRS-N1 para ser utilizado em uma estratégia de paratransgênese para prevenção 
da leishmaniose visceral. Os objetivos específicos foram a montagem de partes genéticas 
através de Gibson assembly, a clonagem do circuito em Escherichia coli DH10B e a 
preservação em glicerol da bactéria transformada. As partes genéticas foram desenhadas 
pelos membros do time de biologia sintética SynFronteras e os Fragmentos de DNA gBlocks® 
foram sintetizados pela empresa Integrated DNA Technologies. O fragmento G1 contém 
partes genéticas para um circuito produtor do AMP DRS-N1 e sobreposições de 26 pares de 
bases especificamente desenhadas para possibilitar sua montagem com o plasmídeo pUC19. 
As diferentes partes do circuito estão detalhadas no Registry of Standart Biologial Parts sob o 
código BBa_K4075008. O produto de PCR da linearização do plasmídeo pUC19 foi utilizado 
sem purificação e em pequenas quantidades na reação de Gibson assembly. A reação foi 
feita num único tubo, juntando o plasmídeo linearizado, o fragmento de DNA G1 e o master 
mix do kit NEBuilder® HiFi DNA Assembly e incubando-os a 50°C por uma hora. Logo em 
seguida, o produto desse assembly foi utilizado para transformação de bactérias E. coli 
DH10B quimiocompetentes por choque térmico. Para a confirmação da correta montagem e 
transformação foi utilizado meio de cultivo seletivo contendo o antibiótico ampicilina e foi 
realizada PCR de colônia com um primer que se anelava apenas ao plasmídeo e outro que 
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anelava apenas a nova sequência de DNA inserida. Após a confirmação da amplificação por 
eletroforese em gel de agarose, as colônias positivas foram cultivadas em meio de cultivo 
líquido e preservadas em glicerol 25%. Os resultados esperados foram alcançados com a 
confirmação da correta montagem e clonagem do circuito. A preservação desses 
microrganismos possibilitará estudos futuros quanto a eficiência de produção da DRS-N1 e 
sua otimização de cultivo, nível de toxidade da DRS-N1 à Leishmania, bactérias e células 
humanas e, após vários estudos preliminares, o teste in vivo da bactéria no vetor da 
leishmaniose visceral na região de Foz do Iguaçu, Lutzomyia longipalpis.  
 
 
 

 
Figura 1. A técnica de paratransgênese. 
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1. RESUMO 
 
A paralisia cerebral (PC) também conhecida como encefalopatia crônica não evolutiva da 
infância ou encefalopatia crônica da infância é caracterizada por um transtorno persistente, 
mas não invariável, do tônus, da postura e do movimento, que aparece na primeira infância e 
que não só é diretamente secundário a esta lesão não evolutiva do encéfalo, se não devido 
também, à influência que tal lesão exerce na maturação neurológica. O sistema 
endocanabinóide modula uma ampla gama de processos fisiológicos em mamíferos, sendo 
sua participação no sistema retrógrado de sinalização um dos mais importantes, sendo 
considerado um sistema neuro protetor endógeno em modelos experimentais de PC tem sido 
relatada. Apesar da extensa pesquisa sobre novas terapias de PC as melhoras são 
significativa baixas, e praticamente não existe consenso sobre como os cientistas podem 
inovar para lançar luz sobre um novo tratamento.  Nosso objetivo neste projeto é descobrir se   
o desequilíbrio no sistema endocanabinoide ocorre de maneira correlacionada à PC e a micro 
doses de canabinóides podem restabelecer a funções cerebrais, evitando os principais efeitos 
colaterais. O estudo tipo caso clínico analítico/descritivo teve uma duração de 12 meses, 
desenvolvido no Laboratório de Neurofarmacologia UNILA e uma clínica particular. Contamos 
com uma criança de sexo masculino de 8 anos, com diagnostico de PC há 7 anos e deficiência 
combinada da fosforilação oxidativa, tipo 15 há 8 anos, possem flutuação dentro da PC como 
é espasticidade, discinesia, ataxia   e dentro deles os seguintes sintomas e sinais: triplegia, 
discinética – atetose ou distonia, espasticidade muscular, distúrbio de humor, linguaje, 
comunicação e sono. A qual recebeu canabis 2:1 de THC/CBD, administrada via oral em dose 
única diariamente em gotas diluídas no veículo azeite de oliva com acidez 0,5%. A posologia 
foi 1 micrograma de THC e 1 miligrama de CBD por Kg de peso. para coleta de dados se 
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realizou exames neurológicos, se utilizaram escalas como Biofeed, Physio Code para avaliar 
estrutura e função do corpo, PEDI para participação, fatores ambientais e finalmente para o 
nível de atividade corporal com GMFM, GAS e GMPM , além das anotações e observações 
gerais dentro dos processos de entrevista e consulta com familiares e pacientes. Este trabalho 
respeito a resolução 466 CNS/MS referente aos princípios éticos em pesquisa com seres 
humanos, sendo enviado e aprovado pelo comitê de ética mediante CAAE: 
34323120.7.0000.0107 
Do anterior se obtiveram os resultados:  
 

Neuro 
motricidade 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Resultado 

Alinhamento - - + + ++ ++ ++  
Coordenação - - ++ ++ ++ ++ ++  
Movimentos 

desassociados 
+ + + + - / + - -  

Estabilidade 
postural 

- - + + + + ++  

Transferência 
de peso 

- + + ++ ++ ++ +++  

Força e tonôs + + + + + ++ ++  
Social + 

linguagem e 
comunicação 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Resultado 

Mantem olhar - - - +/- +/- +/- +  
Fala - - - - - +/- +/-  

Comunicação - +/- +/- +/- +/- +/- +  
Estresse + + + + - - -  

Ansiedade + + + +/- - - -  
Depressão +/- +/- +/- +/- +/- - -  

 
O tratamento auxílio no tônus muscular ( espasticidade e distonia) além, do processo de 
cognição, comunicação, sono e apetite, sendo este último não  sendo foco da pesquisa, além 
de relatar como efeito adverso 1 episódio de diarreia no primeiro dia do início do tratamento. 
Conclui se  o extracto de canabis auxilia no desequilíbrio do sistema endocanabinoide  este 
por sua vez tem uma correlação com a PC, o estrato de canabis pode ser um tratamento 
dentro da PC, porém se precisa de mais estudos que permitam consolidar a dosagem e seus 
possíveis efeitos colaterais como efeitos em outras áreas não abordadas neste caso.   
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1. RESUMO 
 
Diatomáceas, embora sempre unicelulares e frequentemente solitárias, são capazes de exibir 
formas de crescimento diversas ao organizarem-se em arranjos coloniais por meio da união 
de células em cadeias. Tais arranjos, de arquitetura bastante variável, representam 
características taxonômicas relevantes para o grupo e têm importante significado ecológico, 
uma vez que influenciam fatores como a competição por luz e nutrientes, fixação dos 
organismos e suscetibilidade a herbivoria. A organização colonial em diatomáceas, entretanto, 
tem sido pouco explorada em trabalhos de foco ecológico e taxonômico com o grupo. Nesse 
sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar arranjos macroscópicos de 
diatomáceas bentônicas em riachos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3, descrevendo 
taxonomicamente as espécies e suas colônias. Para tanto, foram amostrados 17 riachos em 
três campanhas de coleta realizadas nos meses de fevereiro, julho e novembro de 2019, de 
forma que cada um dos riachos foi amostrado nas três ocasiões. As amostragens se deram 
através de busca ativa ao longo de transectos de 10 metros, e as amostras foram preservadas 
em formaldeído 4%, sendo consideradas apenas formações que apresentaram cobertura da 
área do transecto maior ou igual a 1%, por determinação visual. Alíquotas das amostras foram 
oxidadas e utilizadas para a produção de lâminas permanentes utilizando Naphrax para a 
fixação. As espécies e suas colônias foram identificadas em laboratório com auxílio de 
microscópio óptico acoplado com sistema de captura de imagens. A fim de complementar a 
fotoducumentação das colônias, uma quarta campanha de coletas foi realizada em agosto de 
2022. Assim, foram analisadas 36 populações de diatomáceas com formações 
macroscópicas, pertencentes à oito espécies, circunscritas em sete gêneros e sete famílias: 
Diadesmis confervacea Kützing, Eunotia didyma Grunow ex Zimmermann, Hydrosera 
whampoensis (A.F.Schwarz) Deby, Melosira varians C. Agardh, Pleurosira laevis (Ehrenberg) 
Compère, Terpsinoe musica Ehrenberg, Ulnaria sinensis Liu, Williams & Tan e Ulnaria ulna 
(Nitzsch) Compère. Quatro foram os morfotipos coloniais encontrados: colônias em fitas (3 
espécies), em zigue-zague (2 espécies), filamentosas (2 espécies) e radiadas aderidas a uma 
base mucilaginosa comum (1 espécie). Arranjos coloniais tiveram ocorrência em 12 dos 
riachos amostrados, sendo P. laevis a espécie mais representativa, com registro em sete 
riachos, seguida por U. ulna e H. whampoensis, registradas, respectivamente, em 6 e 5 
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riachos. Das espécies identificadas, U. sinensis representou um novo registro para a região, 
demonstrando a importância de levantamentos florísticos para o conhecimento da 
biodiversidade neotropical e sua distribuição.  
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1. RESUMO 
 
Peptídeos antimicrobianos (AMPs) ou peptídeos de defesa do hospedeiro são pequenas 
moléculas de 10 a 100 aminoácidos com atividade biocida e imunoregulatória, estão 
amplamente difundidos na natureza e são produzidos por diversos organismos, com destaque 
para os anfíbios que são grande fonte de um grupo de AMPs chamados de dermaseptinas. 
Devido seu potencial, busca-se o desenvolvimento de métodos de cultivo que viabilizem a 
produção de AMPs com o melhor custo benefício, o sistema de produção bacteriano utilizando 
Escherichia coli se apresenta como um dos mais promissores devido a ampla utilização desse 
organismo no mercado e seu baixo custo de produção, porém, há desafios na produção 
heteróloga de peptídeos antimicrobianos ocasionados principalmente pela sua atividade 
biocida, sendo aplicadas diversas medidas de design molecular para supera-los, entretanto 
para se atingir uma alta produtividade de moléculas viáveis e disponíveis para purificação, 
também são necessárias medidas de otimização de cultivo, que influenciam diretamente na 
solubilidade e disponibilidade dos AMPs. Nesse contexto, este trabalho buscou estabelecer 
as melhores condições de cultivo para viabilizar a produção heteróloga da dermaseptina – N1 
(DRS-N1) (ou dermaseptina-H10) de forma solúvel. No cultivo se utilizou a bactéria de 
expressão Escherichia coli BL21 (D3), cepa contendo o gene bacteriófago da T7 RNA 
polimerase induzível por IPTG (Isopropil β-d-1-tiogalactopiranosídeo), o circuito selecionado 
é composto por um Promotor T7-LacO, Ribo J, RBS, peptídeo sinal OmpA, 6xHis-tag, seguido 
da sequência codificadora do proAMP de DRS-H3 e o peptídeo antimicrobiano DRS-N1, e 
termina em um duplo terminador. Para o processo de otimização foram variados três 
parâmetros de cultivo, temperatura, concentração do indutor (IPTG), e fase de crescimento 
celular para indução; foram utilizadas duas temperaturas para expressão, 18 e 28 C°, e as 
concentração de concentrações de IPTG foram de 0,8 e 1,0 mM, e duas fases de crescimento 
para indução, exponencial e meio exponencial com valores de desnsidade optica (OD600) entre 
0.6-0,7 e 0,7-0,8 respectivamente, a agitação se manteve fixa em 180 RPM. Após os cultivos 
foi realizado a separação do meio extracelular seguido de precipitação proteica, e lise da 
membrana celular para obtenção do conteúdo periplasmático. A quantificação do produto foi 
feita através do método de Bradford, e para dados qualitativos foram realizados 
procedimentos de Western blot e Dot blot. Através da quantificação se observou uma maior 
concentração proteica nas condições de cultivo a 28°C. Além disso a indução no meio da fase 
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exponencial (0,7-0,8) e a concentração de 0,8 mM de indutor, se demonstraram mais 
eficientes quando observado os valores médios de produção. Através da dos dados obtidos 
se observou uma conformidade com os parâmetros estabelecidos na literatura, permitindo 
que as condições de cultivo estudadas sejam aplicadas para melhorar a eficiência de 
produção da DRS-N1. 
 
 
 Fase de 

crescimento 
(OD600) 

Concentração 
de indutor 
(mM/mL) 

Temperatura 
(°C) 

Concentração 
proteica: periplasma 

(µg/mL) 

Concentração 
proteica: meio 

extracelular (µg/mL) 

1 0,6 0,8 28 68,8 74,7 
2 0,6 1 28 63,7 68,9 
3 0,7 0,8 28 76,8 43,7 
4 0,7 1 28 71,7 63,6 
5 0,8 0,8 28 74,7 47,9 
6 0,8 1 28 73,5 46,5 
7 0,6 0,8 18 48,3 36,1 
8 0,6 1 18 30,5 23,0 
9 0,7 0,8 18 38,2 32,0 

10 0,7 1 18 44 25,9 
11 0,7 0,8 18 35,4 27,4 
12 0,8 1 18 42,3 25,3 
 
Tabela 1. Dados das amostras de acordo com parâmetros de cultivo e resultado da quantificação. 
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1. RESUMO

La  antártica  es  uno  de  los  ambiente  más  fríos  y  secos  del  mundo.  A  pesar  de  las
condiciones  extremófilas  presentes  en  la  Antártica,  los  hongos  se  caracterizaron  por
sobrevivir  en  bajas  temperaturas,  además  de  enfrentar  amplias  fluctuaciones  de
temperatura,  escasa  disponibilidad  de  agua,  frecuentes  ciclos  de  congelación  y
descongelación  y,  en  verano,  intensa  radiación  solar.  Estos  microorganismos  que  se
desenvuelven en ambientes extremos producen enzimas activas en frío como parte de sus
mecanismos metabólicos de adaptación y que pueden ser importantes para una variedad de
aplicaciones. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el potencial
de decoloración de los colorantes sintéticos, la producción de la enzima ligninolítica lacasa e
identificar  mediante  análisis  morfológico  hongos  filamentosos  aislados  de  muestras  de
sedimentos marinos recolectados en la Isla Rey Jorge, Antártida. Para ello, se cultivaron
diez aislados fúngicos en cajas de Petri que contenían medio de cultivo PDA suplementado
por separado con Guaiacol y colorantes sintéticos negro, rojo y Remazol Brilliant Blue R
(RBBR), para evaluar el potencial productor de lacasa y la capacidad de decoloración de
estos colorantes. Los aislados se cultivaron a 15 °C durante 21 días. La formación de halos
alrededor de las colonias de hongos se consideró una prueba positiva para la decoloración
de los tintes. La capacidad de producción de lacasa se consideró positiva con la formación
de  pigmentación  marrón  en  el  reverso  de  las  colonias.  Cinco  y  cuatro  aislados  fueron
capaces de decolorar los colorantes negro y rojo, respectivamente. No hubo formación de
halo en las placas RBBR. En cuanto a la actividad enzimática de lacasa, no se observó la
formación de pigmentación marrón, lo que indicó que no hubo actividad positiva para lacasa.
Se identificaron morfológicamente cuatro aislados pertenecientes al género  Cladosporium
sp., siendo estos, los responsables de la decoloración de los colorantes. Estos resultados se
observan en la Tabla 1. El presente estudio reveló el potencial que pueden presentar los
hongos antárticos asociados al ambiente marino en la decoloración de colorantes sintéticos,
así como demostrar el potencial biotecnológico de los microorganismos de ambientes fríos,
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los cuales pueden ser aplicados en procesos industriales y/o biorremediación de ambientes
fríos contaminados con colorantes.

Tabla 1. Potencial biotecnológico e identificación morfológica de los aislados estudiados.
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1. RESUMO

A mortalidade na infância aponta o risco de óbito em menores de cinco anos de idade e
constitui um importante indicador de saúde pública, que está atrelado ao desenvolvimento
humano e às condições de vida de uma população [1]. Nesse contexto, o objetivo deste
estudo foi analisar a tendência de mortalidade para o grupo etário de crianças de 0 a 4 anos,
no Paraná e a nona regional de saúde, a fim de comparar e entender as nuances da taxa de
mortalidade na infância entre as regiões estado estudado no presente estudo. Trata-se de
estudo de série temporal sobre a tendência de mortalidade na infância segundo critérios de
evitabilidade, no Paraná, no período de 2011 a 2019. Foram incluídos os óbitos infantis de
mães  residentes  no  estado  do  Paraná  e  na  nona  regional  obtidos  a  partir  de  dados
secundários disponíveis pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Foram calculadas as taxas de mortalidade na infância por estado, região de saúde e
tipo de causa evitável considerando os óbitos de menores de cinco anos por mil nascidos
vivos.  Para verificação da tendência,  foi  aplicado o  modelo  de regressão linear  simples
ajustado pelo coeficiente de determinação (R2), coeficiente de angular (β) e valor de p do
teste F de adequação do modelo. Neste estudo, foi adotado o nível de significância de 5%.
Os  resultados  mostraram que  no  Paraná  houve  uma diminuição  de  39,5% da  taxa  de
mortalidade por causas evitáveis, que passou de 11,6 em 2005 para 7,0 óbitos por nascidos-
vivos em 2019. No mesmo período para a nona regional as taxas passaram de 4,43 óbitos
por  1.000 NV para 4,01 óbitos por  1.000 NV, representando uma redução de 9,4%. As
causas evitáveis por atenção à mulher, gestação, parto e recém-nascido tiveram tendência
de estabilidade na nona regional e decrescente no estado. O mesmo comportamento de
tendência  para  as  duas  localidades  foi  observado  para  as  causas  evitáveis  por  ações
relacionadas ao diagnóstico, promoção e imunização. No estado, em relação às causas mal
definidas, observou-se redução de 50,2% com tendência decrescente; em contrapartida as
causas não claramente evitáveis houve aumento de 16,1% com tendência crescente. As
possíveis  razões  para  essa  importante  redução  da  mortalidade  na  infância  incluem  as
mudanças demográficas, como a redução da taxa de fecundidade, além das melhorias das
condições sanitárias e sociais e, também do acesso universal e oportuno aos serviços de
saúde pública, principalmente com a ampliação da cobertura da atenção primária à saúde
por meio da Estratégia Saúde da Família [2]. Apesar da significativa melhora, destaca-se
que  64,2% dos  óbitos  ainda  são  considerados  evitáveis.  Nesse  contexto,  ressalta-se  a
importância  de  medidas  de  planejamento  das  ações  e  serviços  de  saúde  que  atuem
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diretamente  na  redução  e  prevenção  desses  óbitos. Esse  estudo  permitiu  conhecer  a
mortalidade na infância do Paraná e na nona regional de saúde, apontando as disparidades
entre  as  regiões e  demonstrando quais  áreas requerem mais  investimento  e  atenção à
saúde,  contribuindo  para  o  direcionamento  de  políticas  públicas  que  qualifiquem  a  rede
assistencial materno-infantil.
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1. RESUMO 
 
A pandemia pelo COVID-19 juntamente com a epidemia de dengue nos anos de 2020 e 2021 
trouxeram vários desafios para os serviços de saúde públicos e privados de Foz do Iguaçu. O 
vírus SARS-CoV-2 é o agente etiológico do COVID-19 e causa uma síndrome respiratória de 
alta transmissibilidade por meio de gotículas, aerossóis e fômites que levam a um quadro 
clínico caracterizado por cefaleia, febre, fadiga, coriza, anosmia e ageusia; quadro que pode 
evoluir com severidade para pneumonia e coagulopatias em pacientes idosos, 
imunodeprimidos, obesos, hipertensos e diabéticos. A dengue é uma arbovirose causada pelo 
vírus de mesmo nome e tem quatro subtipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e é 
transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, além de ser endêmico na região de Foz 
do Iguaçu e causar um quadro sintomático de cefaleia, febre, artralgia, mialgia e dor 
retrorbicular; que pode evoluir para quadro grave hemorrágico. Devido às características 
intrínsecas do quadro infeccioso e dos eventos imunopatológicos associados à COVID-19 e 
à Dengue, as consequências destas enfermidades para o indivíduo e para a saúde pública 
resultam em elevado potencial de saturação dos serviços de saúde quanto à capacidade de 
atendimento à população acometida. O município de Foz do Iguaçu e a região da Tríplice 
Fronteira possuem singularidades que necessitam ser melhor entendidas e levadas em conta 
para o enfrentamento de ambos os cenários epidêmicos, podendo-se destacar sua condição 
de grande polo turístico, bem como sua vocação para o comércio, além de 
corredor/confluência para o transporte nacional e internacional. O presente projeto trata-se de 
um estudo descritivo-quantitativo, de natureza aplicada, com o objetivo de descrever e 
entender o comportamento epidemiológico dessas doenças em Foz do Iguaçu e região 
brasileira da Tríplice Fronteira, em região de divisa com Argentina e Paraguai, no período 
entre os anos de 2020 e 2021. Visando-se ainda a compreensão dos panoramas peculiares 
e específicos de zonas de fronteiras urbanizadas, foi também realizada uma abordagem 
comparativa com uma cidade de fronteira internacional, a cidade de Corumbá/MS que faz 
fronteira com a Bolívia. Foram analisados os dados publicados do SINAN/DATASUS, da 
Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, e dos boletins epidemiológicos municipais. No ano 
de 2020, no município de Foz do Iguaçu foi notificado o total de 21.456 casos prováveis de 
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dengue (SINAN/DATASUS) com 19.586 casos confirmados, 319 casos com sinais de alarme, 
62 casos de dengue grave e 11 óbitos por dengue (Taxa de Mortalidade = 0,04 por cada 1.000 
hab.); e para o COVID-19 foram 17.977 casos confirmados (SESA/PR) e 260 óbitos (Taxa de 
Mortalidade = 100,6 por cada 100 mil hab.). No ano de 2021 foi notificado o total de 6.491 
casos prováveis de dengue (SINAN/DATASUS) com 408 casos confirmados, 22 casos de 
dengue com sinais de alarme, 2 casos de dengue grave e 1 óbito por dengue (Taxa de 
Mortalidade = 0,003 por cada 1.000 hab.); e para o COVID-19 foram 46.375 casos 
confirmados (SESA/PR) e 1.191 óbitos (Taxa de Mortalidade = 461,6 por cada 100 mil hab.). 
Para COVID-19 na 9ª regional de saúde que compreende 9 municípios, incluído Foz do 
Iguaçu, houve no ano de 2020 o total de 25.673 casos confirmados e 357 óbitos; já no ano de 
2021 houve um total de 69.275 casos confirmados e 1.665 óbitos. Em comparação com dados 
epidemiológicos de dengue e COVID-19 em município de fronteira internacional, levantaram-
se os seguintes dados para a cidade de Corumbá/MS: em 2020 foram 2.193 casos 
confirmados de dengue, sendo 43 com sinais de alarme e 4 casos de dengue grave que 
resultaram em 2 óbitos (Taxa de Mortalidade = 0,01 por cada 1.000 hab.), e 6.648 casos 
confirmados de covid-19 com 191 óbitos (Taxa de Mortalidade = 169,5 por cada 100 mil hab.); 
já em 2021 foram 1.675 casos confirmados de dengue, sendo 20 casos com sinais de alarme 
e 6 de dengue grave que resultaram em 2 óbitos (Taxa de Mortalidade = 0,01 por cada 1.000 
hab.), e 16.165 casos confirmados de COVID-19 com 478 óbitos (Taxa de Mortalidade = 424,2 
por cada 100 mil hab.). Com os resultados obtidos, observou-se que houve uma redução dos 
casos de dengue, tanto para a região de Foz do Iguaçu, quanto para a região de fronteira 
correspondente ao município de Corumbá/MS. A mobilização para a identificação e o aumento 
expressivo das taxas de incidência e prevalência dos casos de COVID-19 podem justificar, 
por um lado, o surgimento da hipótese de subnotificações de dengue no ano de 2021. Por 
outro lado, a menor circulação das pessoas durante os períodos de restrição de circulação 
também pode ter contribuído para a redução dos casos de dengue. Um importante fator a ser 
considerado ainda nas análises destas duas regiões é a ocorrência de períodos mais intensos 
de seca, que justificam menores taxas de proliferação do mosquito Aedes aegypti, e, portanto, 
menor número dos casos de dengue. O presente trabalho apresenta-se como um importante 
marco no início das investigações dos casos notificados e confirmados para estes dois 
agentes virais. O presente estudo espera contribuir para o melhor entendimento do período 
pandêmico pela COVID-19 e auxiliar nas políticas públicas para o enfretamento destas duas 
impactantes viroses em regiões de fronteira urbanizadas no Brasil.  
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1. RESUMO 
 
A mortalidade materna apresenta-se como o melhor indicador da saúde da mulher e, dessa 
maneira, a melhor ferramenta para avaliação das políticas públicas direcionadas à sua 
diminuição [1]. Nesse viés, o óbito de uma mulher grávida, no parto ou no puerpério, 
demonstra falência nas diretrizes políticas, na equipe de saúde e, portanto, em toda a 
população, tendo em vista que se apresenta como uma tragédia evitável em 92% dos casos 
[2-3]. Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi analisar a tendência de mortalidade 
materna, segundo critério de evitabilidade da Lista de causas de mortes evitáveis nos 
municípios da nona regional do Paraná. Trata-se de estudo de série temporal sobre a 
tendência de mortalidade materna, conforme os critérios de evitabilidade, no Paraná e nona 
regional de saúde, no período de 2011 a 2019. Foram incluídos óbitos maternos de mulheres 
residentes obtidos a partir de dados oficiais publicamente disponíveis pelo Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM), do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) 
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) e do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Tomou-se como base a Classificação Internacional de 
Doenças da 10ª revisão (CID-10) para registro dos óbitos maternos (O-00 a O-99). A Razão 
de Mortalidade Materna (RMM) foi calculada pela razão entre o número de óbitos maternos 
por 100 mil nascidos-vivos (NV), na população residente em determinado espaço geográfico, 
no ano considerado. As RMM foram analisadas por regional de saúde e o estado do Paraná 
faixa etária (10 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 a 49 anos) e grupos CID-10 (O-
00 a O-02: Complicações da gravidez, O-03 a O-26: Complicações do parto, e O-29 a O-99: 
Complicações do puerpério). Para a análise da tendência das RMM foram empregadas como 
variáveis dependentes (Y-dependente), enquanto os anos sequenciais foram utilizados como 
variáveis independentes (X-independente). Foram calculadas as variações das RMM nos 
períodos pelo modelo de auto-regressão de Prais-Winsten para corrigir a autocorrelação serial 
em séries temporais. Para as análises, foi adotado o nível de significância de 5%. Os 
resultados evidenciaram uma redução dos óbitos por causas evitáveis na nona regional de 
modo que os índices passaram de 114,8 óbitos/ 100 mil NV em 2011 para 44,5 óbitos/ 100 
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mil NV em 2019, implicando uma retração de 61,2%, registrando tendência de estabilidade 
(p= 0,649). No Paraná, os índices passaram de 60,2 óbitos/ 100 mil NV em 2011 para 46,9 
óbitos/ 100 mil NV em 2019, implicando uma retração de 22,1%. registrando tendência estável 
(p= 0,681). Em relação ao grupamento etário, as maiores RMM foram para as mulheres de 20 
a 29 anos no Paraná, todavia a maior redução percentual foi observada entre mulheres de 30 
a 39 anos com 36,3% no estado e de 77,4% na nona regional. Em relação ao tipo de causa, 
destacaram-se os óbitos por complicações no puerpério para o estado e para a regional 
pesquisada com as maiores taxas e, também, a maior retração no período, sendo registrada 
respectivamente 24,9% e 61,2%. Tais achados relacionam-se à um avanço na assistência em 
saúde às gestantes e puérperas, às melhorias das condições sociais e sanitárias e à 
ampliação do acesso universal e oportuno aos serviços de saúde pública, em especial com a 
implementação da Estratégia Saúde da Família. No que tange à tendência da RMM segundo 
as Regionais de Saúde, observou-se que a maioria apresentou estabilidade e apenas duas 
regiões mostraram tendência decrescente, sendo elas nona regional. Nesse sentido, nota-se 
que, apesar da significativa melhora, o Paraná está longe do valor máximo admitido pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) de 20 óbitos por 100 mil NV. Portanto, é fundamental 
o planejamento de ações e serviços de saúde mais eficientes e direcionados à assistência à 
mulher durante todo o processo de gravidez, parto e puerpério a fim de promover uma 
diminuição ainda mais drástica das mortes maternas. Diante do exposto, evidencia-se que o 
presente estudo cumpriu seu objetivo proposto e, assim, espera-se que seus resultados 
possam auxiliar ações e políticas de saúde pública mais eficientes no sentido de melhorar a 
qualidade de assistência à saúde das gestantes e puérperas de maneira completa e, por 
conseguinte, minimizar os óbitos maternos no estado do Paraná e no Brasil.  
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1. RESUMO  
 
As birras são um dos maiores desafios vivenciados no contexto do desenvolvimento infantil e 
educação dos filhos. Apesar de serem de cunho normativo, sendo parte da condição natural 
humana, muitas vezes podem apresentar-se como um comportamento de difícil manejo. 
Dessa forma, compreender as birras desde a primeira infância é fundamental para entender 
o temperamento e a individualidade da criança. Nesse contexto, este trabalho teve como 
objetivo analisar as evidências científicas sobre as birras relacionadas às suas características 
e dificuldades familiares, fatores desencadeantes e estratégias de manejo. Foi realizada uma 
revisão integrativa da literatura utilizando os descritores: “Criança AND Habilidades Sociais”; 
“Criança AND Relações Pais-Filho”; e “Criança AND Birras”. A estratégia de busca permitiu 
encontrar 2.478 publicações nas bases de dados LILACS, PubMed e SciELO. Do total das 
publicações, 2.460 não foram incluídas após a leitura do título e resumo por não abordar a 
questão da pesquisa ou não ser estudo primário ou serem duplicados, resultando em 18 
publicações incluídas na revisão. A partir da revisão da literatura foi possível concluir que as 
birras se encontram entre as queixas mais comuns dos pais em relação ao comportamento 
de seus filhos, ocorrendo principalmente entre os três e quatro anos de idade. As birras 
geralmente acontecem em contextos de cansaço, fome ou quando as crianças se sentem 
contrariadas ou tristes. Ainda, a partir dos estudos foi possível perceber que as birras 
emergem do cérebro imaturo da criança, isso porque os sentimentos de insegurança e 
vulnerabilidade se manifestam através dos comportamentos negativos. As birras se 
caracterizam, portanto, por episódios de choro, raiva, angústia, gritos e até mesmo com 
episódios emocionais mais breves seguidos por explosividade, impulsividade e emoções 
descontroladas. Sendo assim, elas são compostas por reações emocionais que dizem 
respeito a organização e trajetória do desenvolvimento infantil. Ademais, foi possível perceber 
que os episódios são mais acentuados em crianças ativas e determinadas que têm dificuldade 
em aceitar limites e lidar com suas frustações. Da mesma maneira, pais que revelam 
vulnerabilidade emocional ao demonstrar raiva ou medo perante uma birra podem reforçar a 
inclinação da criança em usá-la a seu favor. Outro fator que predispõe as crianças para esses 
comportamentos é a contradição parental no que toca à imposição de limites, porém, estilos 
parentais controladores, caracterizados por superproteção, rigor excessivo ou expectativas 
irrealistas, podem promover as birras, uma vez que as crianças podem tentar utilizá-las como 
defesa em relação a eles. Por fim, as crianças são grandes imitadoras e, ao presenciarem a 
perda de controle por parte dos pais podem mimetizar esse comportamento. Nesse aspecto, 
esse estudo buscou compreender as birras infantis e as formas que os relacionamentos 
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parentais influenciam no desenvolvimento infantil bem como as estratégias utilizadas por eles. 
Por isso, nota-se que práticas parentais mais saudáveis são benéficas tanto para o 
desenvolvimento físico quanto para o desenvolvimento psicológico de seus filhos.  
 
2. REFERÊNCIAS  
 
1. SILVA. A, R, P, G. Birras Infantis, Estilos educativos parentais e comportamentos de 
punição. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 
Universidade de Coimbra. Coimbra, p. 66, 2013. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10316/23290. 
 
2. SEABRA, F, I, L. Birras infantis: desenvolvimento e estudo de um instrumento de 
avaliação. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 
Universidade de Coimbra. Coimbra, p. 69, 2016. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10316/32742. 
 
3. AGRADECIMENTOS  
 
Agradeço o apoio da PRPPG-UNILA pelo financiamento da bolsa, pois possibilitou a iniciação 
de um projeto de pesquisa na comunidade. A Instituição UNILA e a minha professora 
orientadora Ludmila Mourão Xavier Gomes, pela confiança e disposição durante o processo. 
  
  



IV SIEPE  |  46

ISSN: 1983-6554

ANÁLISE DOS DESAFIOS E VIVÊNCIAS DA MULHER-MÃE EM RELAÇÃO ÀS FASES
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DOS FILHOS

Myllena Letycia da Silva Batista (1)*, Ludmila Mourão Xavier Gomes Andrade(2)

(1) Bolsista IC, Fundação Araucária, Medicina Instituto Latino-Americano de 
Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (UNILA)

(2) Orientadora, Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza 
(ILACVN), Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA)

*E-mail de contato:
mls.batista.2019@aluno.unila.edu.br

1. RESUMO

A  enurese  e  a  encoprese  são  os  mais  frequentes  desafios  do  aparelho
urinário/miccional que as mães enfrentam na primeira infância dos filhos e é um
dos motivos que as levam a procurar atendimento e manejo multidisciplinar e
multiprofissional.  A  criança  tem uma imaturidade psíquica,  demandando  uma
atenção especial por parte dos cuidadores, pois condições como falta de sinais de
prontidão e comportamentos contraditórios, bem como comorbidades
psiquiátricas, podem influenciar diretamente no desenvolvimento infantil, bem
como em aspectos  psicológicos  futuros.  Nesse  sentido,  sabe-se  que  a
incontinência urinária é comum na infância e, se mal tratada, pode comprometer
seriamente a qualidade de vida e a autoestima  da  criança.  O  treinamento
esfincteriano,  portanto,  é  um  marco  importante  do desenvolvimento  físico  e
psicológico em crianças, além de ser um desafio para diversas famílias. Desta
forma,  o  objetivo  desse  artigo  foi  analisar  as  evidências  científicas  sobre  o
desenvolvimento infantil relacionada ao sistema urinário, a micção e as
dificuldades das mães frente a enurese e encoprese das crianças publicadas no
período  de  2011  a  2021.  Trata-se de  uma  revisão  integrativa  de  literatura,
realizada entre os meses de setembro de 2021 a agosto de 2022, utilizando os
descritores: “Desenvolvimento infantil” AND “Micção”; “Desenvolvimento infantil”
AND “Sistema urinário”; “Desenvolvimento infantil” AND “Encoprese”;
“Desenvolvimento infantil” AND “Enurese”; “Criança” AND “Encoprese”;
“Criança” AND “Enurese”. A estratégia de busca permitiu encontrar 144
publicações nas bases de dados LILACS, PubMed e SciELO, sendo que quatro
foram excluídas por serem duplicadas. Das 140 publicações, 91 não foram
incluídas após a leitura do título e resumo por não abordar a questão da pesquisa
ou não ser  estudo primário.  Com a leitura na íntegra das 49 publicações, 20
foram selecionadas para serem incluídas na revisão. A maioria dos artigos
utilizaram uma abordagem quantitativa (55,0), sendo os demais qualitativos. A
análise temática dos resultados principais dos estudos permitiu a categorização
das  publicações  em três temas principais: “Desenvolvimento da
encoprese/enurese e fatores de risco”, “Comorbidades psiquiátricas associadas”
e “Estratégias de manejo da incontinência urinária e fecal”. A  partir dessa
revisão  foi possível  concluir que existem múltiplos fatores que influenciam a
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aquisição do controle esfincteriano, sendo elas a maturidade socioemocional da
criança, sua capacidade intelectual, determinantes culturais além de interações
psicológicas entre eles e seus cuidadores. Além disso, a história social e familiar
sempre  devem  ser elementos  da  avaliação  de  crianças  com  problemas
esfincterianos,  visto  que  esse  aspecto influencia  diretamente  em  aspectos
psicológicos  bem  como  no  desenvolvimento  infantil. Nesse aspecto,
intervenções terapêuticas multidisciplinares voltadas para o manejo
comportamental e com foco na influência familiar têm demonstrado sucesso na
resolução  da incontinência  urinária  e  fecal.  Com essa  revisão  integrativa,  foi
possível alcançar o objetivo inicial da pesquisa, que tinha como foco descobrir as
principais dificuldades das mães frente ao treinamento esfincteriano dos filhos,
isso porque grande parte dos problemas estão dentro do contexto familiar
associado às questões psicológicas e sociais.
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1. RESUMO

As manifestações clínicas causadas pela COVID-19 foram diversificadas, compreendendo
níveis assintomáticos e brandos à casos graves de proporções letais.  Nesse contexto, a
busca por biomarcadores de suscetibilidade ou proteção foi explorada em diferentes áreas,
especialmente,  em estudos  de  associação  genômica,  os  quais  buscam compreender  a
diversidade de interações envolvidas entre o processo de infecção e o background genético
da  população  em  estudo.  Como  um  dos  principais  candidatos,  o  sistema  Antígeno
Leucocitário  Humano  (HLA)  classe  I  possui  um  papel  fundamental  na  modulação  da
resposta  imune específica  ao  processo  de  infecção  de  SARS-CoV-2.  Essa  função  esta
relacionado  com sua  capacidade  de  apresentação  de  antígenos  aos  linfócitos  T  CD8+,
desencadeando uma cascata de sinalizações de ativação [1].  Desta forma, este trabalho
buscou avaliar  o perfil  alélico  do locus HLA-B para  pacientes  admitidos  na Unidade  de
Terapia Intensiva  (UTI) do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HPMGL), entre 2020
e  2021,  buscando  compreender  o  efeito  desse  gene  somado  à  variáveis  clínicas  ao
desfecho e tempo de internação de cada paciente.  O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa  Envolvendo Seres Humanos (CAAE 36189220.3.0000.8527,  Parecer:
4.250.900). Foram analisadas 27 e 47 sequências genéticas  e  perfis clínicos de 2020 e
2021, respectivamente. O sequencimento foi realizado em ABI 3500 Genetic Analyzer  e a
inferência dos grupos alélicos, em baixa resolução, foi realizada manualmente pelo software
uTYPE HLA Analysis.   A análise estatística post hoc foi conduzida em  RStudio (R versão
4.1.2). Os grupos alélicos com frequência <5% ou <5 de ocorrências foram agrupados em
“binned”. As  frequências  alélicas   foram  comparadas  entre  os  anos  de  coleta  e  sub-
agrupadas em cada ano entre alta e óbito, sendo analisadas pelo Teste Exato de Fisher
bicaudal e comparadas com as frequências relativas do Registro Nacional de Doadores de
Médula Óssea (REDOME). A análise de associação entre variáveis clínicas (idade, sexo,
autodeclaração étnico-racial,  tabagismo, número de comorbidades) utilizaram abordagens
paramétricas  e  não-paramétricas  quando  necessárias.  Análises  de  correlação  entre  as
variáveis clinícas foram executadas de acordo com os tipos de variáveis.  O efeito de cada
grupo alélico sob o desfecho e o tempo de interação (dias de UTI)  foram avaliados por
modelos de  Regressão Logística para obter Razão de Chances (RC) e Binomial Negativa
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para  obter  Razão  de  Efeito  (RE),  respectivamente.  Como  resultado,  apenas  a  idade
apresentou  diferença significante entre os anos (p = .01) e entre os defechos de cada ano
(p < .001). As amostras também apresentaram um correlação positiva entre óbitos em 2020
e a idade (r = 0.61, pBonferroni = .047) e uma correlação negativa entre a idade e a incidência
em 2021 (r = - 0.48,   pBonferroni = .001).  Foram identificados 23 grupos alélicos,  dos quais
apenas quatro não foram agrupados. A ocorrência do grupo alélico HLA-B*07 apresentou
diferença significatva entre os anos  (p = .02) e os óbitos de cada ano (p = .004), essa
diferença entre os anos também foi explorada pelo modelo de regressão relacionando a
adimissão em 2021 e B*07 ajustado para idade (RC = 0.25, 95% IC [0.07, 0.93], p = .04).
Em  relação  ao  tempo  de  internação,  indivíduos   portadores  do  grupo  alélico  B*07
apresentaram um tempo de permanência na UTI inferior ao demais grupos ajustados para
idade  em 2020 (RE = 0.672, 95% IC  [0.48, 0.942], p = .021)  e em 2021  (RE = 0.57, 95%
IC  [0.37, 0.88], p = .012). Em contrapartida, quando condicionada a uma interação com o
desfecho,  em 2020,  portadores  do  B*07  que  vieram a  óbito  apresentaram uma  menor
permanência em relação aos  demais grupos alélicos condicionados a alta e óbito (Fig. 1A),
enquanto em 2021 não houve uma razão de efeito significativo em relação a média geral,
somente  em  agrupamentos  (Fig.  1B).  Além  disso,  em  uma  análise  exploratório  prévia,
quinze pacientes com dias de internação discrepantes foram removidos (> 65 dias),  dos
quais dez eram de 2021 e quatro portavam o grupo alélico B*07.  Apesar das limitiações
desse estudo, ligados ao desenho experimental, ao contexto social e a interação de demais
fatores não mensurados, especialmente, as diferentes variantes circulantes em cada ano,
esses resultados indicam um efeito negativo do grupo alélico B*07 no quadro dos pacientes,
como reportado previamente em análises de coorte e in silico [1-2].   

Figura 1.  Efeito da interação dos grupos alélicos e desfecho nos dias de UTI em 2020 (A) e 2021 (B).
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1. RESUMO 
 
A temática principal deste trabalho foi as séries de Fourier, entretanto, há todo um patamar 
que norteia tal assunto, que se faz necessário toda uma introdução em análise real, partindo 
assim de sequências e séries, tomando conhecimento de sequências de funções 
trigonométricas e ainda relembrando da propriedade de ortogonalidade das funções senos e 
cossenos a partir do estudo bibliográfico do livro The elements of real analysis [4], para 
somente aí, entendermos que séries de Fourier são, em grosso modo, uma maneira de 
representar funções periódicas como somas de funções senos e cossenos, conforme 
observado em [1], e assim foi possível criar uma analogia com as séries de Taylor, que 
representa funções como somas possivelmente infinitas de termos de monômios. Com tudo 
isso, foi notado a capacidade de aplicação de tal invento matemático, o qual, com objetivo 
principal, foi aplicado na resolução do problema da distribuição de calor por um material, que 
era definida pela equação de calor, cuja análise funcional demonstrou que o conjunto de 
autofunções do operador da equação era o mesmo que as funções seno e cosseno, para uma 
dimensão, permitindo, nesse caso, que as séries de Fourier solucionassem o problema. Outra 
aplicação analisada foi nos casos onde as funções não são periódicas, e, portanto, se faz 
necessário a aplicação da Transformada de Fourier, que resolve o problema, pois estas 
funções das séries de Fourier não convergem em todos os lugares. E assim se conclui que 
as séries de Fourier demonstram um ponto importante para a solução de equações diferencias 
parciais, que na atualidade, são um dos pontos mais investigados na parte acadêmica. 
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1. RESUMO

Nas últimas décadas ocorreu um avanço  tecnológico  alinhado à  redução de  custos  na
instrumentação  astronômica,  gerando  um  grande  aumento  na  capacidade  de  coleta  e
armazenamento de dados pelos cientistas. Diversas tecnologias possibilitaram a varredura
sistemática  de  galáxias,  e  impulsionaram novas  descobertas  sobre  diversos  fenômenos
existentes  no  universo.  Em especial,  as  missões  espaciais  como  a  CoRoT  ,  NuSTAR,
NEOWISE, Gaia,  Hubble,  Kepler,  TESS e o mais recente o Telescópio Espacial  James
Webb contribuíram significativamente para esses avanços.  Os principais  tipos de dados
coletados nessas missões espaciais são séries temporais denominadas curva de luz. Este
tipo de dado pode ser entendido como um conjunto ordenado de observações, registradas
cronologicamente, da intensidade luminosa de corpos celestes. Em especial, as curvas de
luz podem ser aplicadas na identificação de exoplanetas por meio do método de trânsito
planetário. Utilizando esta técnica, foram descobertos 76% dos exoplanetas encontrados a
partir dos dados do Kepler. Contudo, o contínuo armazenamento de dados, em especial na
forma de curvas de luz, tem promovido o rápido crescimento de uma enorme quantidade de
dados, e como consequência, as técnicas de análise tradicionais tornaram-se inviáveis para
a exploração eficiente desses dados. Como exemplo, o projeto espacial Kepler da NASA,
totalizou cerca de 678 GB de dados coletados ao final  do projeto.  Avaliando o  cenário
mencionado, o objetivo deste trabalho foi contribuir para o processo de tomada de decisão
de astrônomos, por meio da detecção automática de exoplanetas, utilizando algoritmos de
aprendizado de máquina.  Com este  intuito,  neste trabalho,  foi  elaborada uma avaliação
experimental por meio da plataforma Google Colab, usando bibliotecas para a linguagem de
programação  Python (Scikit-Learn,  Sktime,  lightkurve,  pandas,  numpy).  Inicialmente  foi
estruturado um banco de dados com curvas de luz provenientes do catálogo online NASA
Exoplanet  Archive.  Neste  estudo  experimental  os  dados  foram  pré-processados  para
redução de dimensionalidade utilizando duas estratégias, local e global. Os algoritmos de
aprendizagem de máquina selecionados para avaliação foram: Decision Trees (DT), Support
Vector Machines (SVM), Random Forest (RF), Naive Bayes (NB), Nearest Neighbors (NN) e
Neural Networks  (MLP). Para cada um desses algoritmos foi aplicada a abordagem  Grid
Search,  a  qual  busca  os  melhores  parâmetros  a  serem utilizados  para  a  indução  dos
modelos. A avaliação dos modelos induzidos foi realizada por meio da estratégia  Cross-
validation (Validação  Cruzada)  com  10  partições.  Essa  estratégia  de  avaliação  foi
experimentalmente  repetida  30  vezes.  Em  cada  repetição  dados  diferentes  para  cada
partição  foram selecionados,  minimizando  assim  um possível  viés  sobre  os  dados.  Na
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Tabela 1 são apresentados os resultados dos experimentos realizados, considerando as
métricas de desempenho Acurácia, Precisão, Recall e F1, para cada algoritmo e método de
representação. Os melhores resultados para acurácia foram Neural Networks com 77,65% e
SVM 74,06% para os dados globais, no caso dos dados locais foram Neural Networks com
70,32% e SVM 68,85%. Em trabalhos futuros pretendemos utilizar uma base de dados com
uma menor divergência na quantidade de itens e na elaboração de novos algoritmos que se
baseiam em redes neurais e deep learning.

Tabela 1. Resultado da média e o desvio padrão.

Global 

Modelo
Acurácia Precisão Recall F1

Média
(%)

Desvio
(%)

Média
(%)

Desvio
(%)

Média
(%)

Desvio
(%)

Média
(%)

Desvio
(%)

SVM 74,06 3,73 78,55 2,21 76,65 7,85 77,39 4,18
RF 72,20 3,03 75,59 1,85 77,39 6,82 76,48 3,54
DT 68,13 1,87 72,99 1,91 72,03 5,63 72,54 2,60
NB 70,54 7,96 79,93 3,16 66,47 17,55 71,30 10,97
NN 71,01 2,33 79,93 2,72 67,69 5,21 73,15 2,87

MLP 77,65 4,17 82,42 4,12 78,26 10,62 80,39 4,83

Local

Modelo
Acurácia Precisão Recall F1

Média
(%)

Desvio
(%)

Média
(%)

Desvio
(%)

Média
(%)

Desvio
(%)

Média
(%)

Desvio
(%)

SVM 68,85 2,21 74,57 1,46 71,59 5,15 72,52 2,83
RF 66,01 1,22 70,58 0,73 71,98 1,79 71,26 1,27
DT 63,38 1,10 68,80 0,64 68,39 2,96 68,68 1,62
NB 68,38 1,95 80,31 1,58 60,97 3,21 69,27 2,41
NN 66,64 1,45 69,05 1,61 78,23 2,61 73,31 1,14

MLP 70,32 1,46 74,90 1,13 74,14 3,84 74,17 1,76
Fonte: Autoria própria.
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1. RESUMO 
 
Los péptidos antivirales (AVP) se presentan como una alternativa promisoria para el combate 
a las enfermedades antivirales por sus ventajas sobre otros fármacos, por ser más 
específicos. Las terapias basadas en AVPs se han abierto paso gradualmente en la 
investigación principal de descubrimiento de fármacos. Es por ello, que la búsqueda por 
nuevas herramientas para la búsqueda o creación de terapias antivirales a fin de combatir las 
infecciones existentes y prevenir las futuras infecciones, se hace de vital importancia. Dentro 
de todos los abordajes de estudio, se encuentra el uso de aprendizaje automático o Machine 
learning para la predicción de AVPs, utilizando diferentes algoritmos y considerando diferentes 
factores relacionados a la estructura molecular y características fisicoquímicas de cada 
secuencia de aminoácidos que conforman un AVP. Se realizó un análisis de los algoritmos de 
Inteligencia artificial implementados para la predicción de péptidos antivirales, los parámetros, 
los abordajes tomados para la predicción de las secuencias y la precisión de los modelos 
utilizados. Se profundizó en el algoritmo de Graph Neural Networks (GNN), tanto para el 
procesamiento de datos como para la implementación del mismo utilizando conocimientos 
basados en técnicas de aprendizaje automático para la predicción de AVP y finalmente la 
evaluación del rendimiento del modelo. Se tomó un abordaje estructural, mediante el uso de 
PyToDa (https://github.com/PaccMann/paccmann_datasets) y RDKit 
(http://rdkit.sourceforge.net/) para convertir secuencias en formato FASTA, con secuencias 
representadas en letras, al formato SMILES y MOL, formatos que representan características 
de la estructura química de cada aminoácido. Para la determinación molecular se optaron por 
programas complementarios a RDkit.  Durante el procesamiento de secuencias, las bases de 
datos tomadas como referencia contenían aminoácidos sintéticos que no podían ser 
reconocidos por los programas propuestos para la conversión, esto dificultó el análisis y 
determinación estructural para aplicar el modelo GNN a todo el conjunto de secuencias. Los 
resultados preliminares proporcionan nuevos conocimientos sobre la aplicación de algoritmos 
aprendizaje automático y conceptos de inteligencia artificial en la predicción de AVPs, así 
como su potencial de ofrecer diversas aplicaciones en diferentes áreas. Actualmente, el 
algoritmo GNN se presenta como una buena alternativa para la predicción de péptidos 
antivirales, con más ventajas frente a otros algoritmos tradicionales por sus representaciones, 
ideales para construir un predictor robusto en bioinformática. 
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1. RESUMO

Hoje em dia as pilhas e baterias são ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, em
virtude da grande demanda no mercado nas mais diversas aplicações, por isso, teríamos
que estar atentos em relação aos problemas que possam ocorrer tais como: recolhimento e
reciclagem.  Este trabalho tem como objetivo sintetizar e, isolar as estruturas de óxido de
grafeno/grafeno a partir do eletrodo de grafite presente nas pilhas domésticas (AA), com o
intuito de reciclagem e visando o cuidado com o meio ambiente, fazendo com que uma boa
parcela dessas pilhas não seja descartada de forma inadequada ao meio ambiente. Sendo
assim,  evitar  a  contaminação  do solo  e  lençóis  freáticos  por  meio  dos  metais  pesados
contido nas mesmas, tais como (zinco, chumbo, mercúrio), e como consequência através
desse reaproveitamento do grafite gerar um material com um alto poder de aplicação em
diversas  áreas  da  eletrônica,  medicina,  e  tecnologia  de  modo geral,  visando  minimizar
danos ambientais e reduzir o custo de produção [1]. Visando a obtenção de estruturas de
grafeno/óxido de grafeno a partir do eletrodo de grafite de pilhas, utilizou-se o método de
esfoliação  eletroquímica  em  diferentes  ácidos  junto  com  o  processo  de  ultrassom  na
obtenção do material de interesse. Foram utilizadas soluções de ácido sulfúrico (H2SO4),
ácido clorídrico (HCl) e ácido nítrico (HNO3), ambas com concentração de 0,5 mol L-1. A
Figura  1  mostra  o  processo  de  síntese  dos  materiais  em  quatro  etapas.  As  seguintes
técnicas  de  caracterizações  físico-químicas  foram  realizadas:  difração  de  raio  X,
microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva de raio X,
espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, Análise termogravimétrica e
espectroscopia Raman. Os resultados da Figura 2 demonstram através das difrações de

raio X que houve um pico em  2q = (001) em 11,6°, que pode ser característica de estruturas
típicas de óxido de grafeno [2]. Este resultado corrobora com a caracterização por Raman,
onde demonstrou que o material tem um grau alto de desordem e apresenta multicamadas
de carbono. Já pelas imagens da caracterização por MEV foi possível notar uma diferença
entre as granulometria e morfologia das nanopartículas dos materiais que foram esfoliados
entre os diferentes ácidos. Os resultados das caracterizações físico-químicas demonstram
de maneira  geral,  que nas condições  aplicadas  a esfoliação  usando ácido nítrico  como
eletrólito  aparenta  ser  o  grafeno/óxido  de  grafeno.  Contudo  torna-se  satisfatório  e
proporciona  que  novas  linhas  de  pesquisa  possam  corroborar  e  assim  tornar  viável  a
aplicação do material  obtido na preparação de catalisadores  para reações em células  a
combustível de baixa temperatura.
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A                                    B                                C                                   D  

Figura 1. Processo da síntese dos materiais, (A) Extração do grafite da pilha, (B) Esfoliação
eletroquímica do grafite, (C) Processo de sonicação e (D) material final submetido às

caracterizações físico-químicas.

Figura 2.  Difratometria de raios X.
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1. RESUMO 
 
A classificação das espécies florestais se faz necessária em diversos panoramas, como cons-
trução civil, comércio de exportação e importação, madeireiras, e na fiscalização por órgãos 
governamentais contra o contrabando ilegal de madeiras, sendo instrumento responsável por 
evitar fraudes nas transações e comercialização de espécies ameaçadas de extinção. Embora 
existam características presentes nas espécies capazes de facilitar a identificação (como fo-
lhas, frutos e sementes) após o corte e transporte destas espécies perde-se muitas destas 
informações o que torna o trabalho mais difícil, aumentando a chance de resultados incorre-
tos. Neste contexto, se faz necessário a utilização de especialistas para a identificação e re-
conhecimento das espécies, o que gera custos elevados de mão de obra e equipamentos, 
ainda assim sujeitos a inconsistências e erros. A solução para este problema está na visão 
computacional a fim de automatizar os processos utilizando softwares munidos de modelos 
inteligentes de processamento de imagens e treinamento para identificação de padrões e ca-
racterísticas das espécies a fim de tornar o processo mais rápido e eficaz. Foi realizado um 
extenso levantamento bibliográfico desde a primeira publicação sobre o tema (em 1979) até 
o presente momento (até 2022). Após a ampla busca nas principais bases de periódicos ci-
entíficos, tais como Web of Science, Scopus, IEEE Explorer, Google Scholar, entre outros. 
Todos os artigos foram categorizados e organizados com o auxílio da plataforma Mendeley. 
O levantamento bibliográfico resultou em 75 artigos os quais foram categorizados de acordo 
com as técnicas utilizadas para a caracterização e classificação de espécies florestais e quais 
as metodologias que foram utilizadas. Em seguida, foi realizada a leitura e seleção de artigos 
dos artigos mais recentes, dentro de um período de 5 anos, desta forma o total de artigos foi 
reduzido a 29. A segunda etapa foi de filtragem de metodologia proposta, técnicas utilizadas, 
dataset aplicado e a precisão da classificação. Nesta etapa, 13 artigos foram excluídos por 
não se adequarem a critérios pré-estabelecidos da orientanda. Entendeu-se como critério de 
exclusão artigos que apresentaram precisão inferior a 90% de acerto, datasets com imagens 
diferentes de espécies florestais, baixas quantidades de imagens e espécies em datasets, por 
exemplo, menos de 6. Apenas 16 artigos foram mantidos. A terceira etapa refinou e especifi-
cou os dados coletados na segunda etapa. Nesta revisão de literatura foram relacionados 
quais os classificadores, descritores de textura, algoritmo de programação, quantidade de 
imagens e espécies e precisão de classificação utilizados em cada um dos 16 artigos, a fim 
de identificar e criar uma relação de metodologias que foram mais assertivas dentre as apli-
cadas. A quarta etapa foi a de criar uma relação entre os datasets. Foram identificados 5 
datasets de espécies florestais utilizados nos 16 artigos selecionados – UFPR (Brasil), 
WOOD-AUTH (Grécia), FRIM (Malaysia), CAIRO (Malaysia) e SWFU (China). O objetivo foi 
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estudar os protocolos experimentais e as performances dos métodos. É interessante notar 
que as pesquisas refletem em sua maioria espécies florestais de cada país e região. Por 
exemplo, a relação encontrada de espécies iguais foram a do CAIRO e FRIM, onde 7 espécies 
se repetiam entre os datasets. A quinta etapa é de elaboração da metodologia a ser aplicada 
na prática da Iniciação Científica. A fim de propor uma nova metodologia, foi traçado uma 
correlação entre os métodos mais utilizados que apresentaram maior frequência e quantidade 
de precisão de acerto. O tamanho do dataset também foi levado em conta na decisão, dando 
preferência a dataset com mais imagens e espécies, neste caso, a última versão do dataset 
da UFPR de imagens macroscópicas que inicialmente tinha 41 espécies e agora possui 46 
espécies, totalizando 1901 imagens. Se tratando da metodologia, identificou-se que: os clas-
sificadores mais utilizados são: SVM, SVM com Gaussian kernel e LDA, os descritores de 
texturas mais utilizados são: GLCM, LPQ, LBP e Gabor Filters e os algoritmos mais utilizados 
são: ResNet50, VGG16, Inception V3, Multiple Feature Vector Framework e RNA MLP. Após 
as etapas de análise das bibliografias concluiu-se que dos 16 artigos - 5 foram excluídos, 4 
apresentam base de dados com imagens macroscópicas e 10 apresentam base de imagens 
microscópica. Em virtude da maioria dos datasets utilizados serem de imagens microscópica, 
para futuros trabalhos seria interessante a implementação e refinamento de metodologias 
para datasets de imagens macroscópica, visto que para aplicações em campo e no uso coti-
diano é mais viável equipamentos como câmeras e lentes para a aquisição de imagens ma-
croscópicas para devida classificação momentânea, simplificada e com confiabilidade. Esta 
revisão sistemática objetivava compreender as técnicas utilizadas para o reconhecimento au-
tomático de espécies florestais utilizando visão computacional e identificar quais as tecnolo-
gias vêm sendo desenvolvidas por pesquisadores no mundo. 
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1. RESUMO

Com  o  aumento  da  demanda  de  produtos  que  utilizam  baterias  de  íon-lítio  (do  inglês
Lithium-ion  batteries,  LIBs),  principalmente  em  aparelhos  eletrônicos,  há  juntamente  o
crescimento de materiais residuais gerados pelo uso das mesmas, sendo que alguns desses
são  prejudiciais  a  natureza  e  aos seres  humanos,  como por  exemplo,  metais  pesados.
Diante disso, a reciclagem de LIBs usadas é altamente visado, pois, além da recuperação
de metais  como Al,  Co,  Cu,  Li,  Mg, Ni  e entre outros,  que são de grande valia  para o
mercado tecnológico, também há o viés da conservação de recursos naturais e proteção do
meio ambiente. Assim, o descarregamento das LIBs é um pré-tratamento desejável para a
reciclagem,  devido aos riscos que as LIBs podem apresentar,  como,  o  curto-circuito  do
ânodo e cátodo ocorrendo uma liberação repentina e abrupta de energia química, causando
um grande aumento de temperatura, liberação de gases tóxicos, incêndios e explosões [1].
As descargas são geralmente realizadas em solução de cloreto de sódio (NaCl) em meio
aquoso, pois, apresentam melhor eficiência, segurança e praticidade [2-3].  Neste sentido,
este trabalho possuiu como objetivo a análise da capacidade de descarga de LIBs novas, de
mesmo  modelo  e  fabricante,  em  solução  de  NaCl  com  diferentes  concentrações.  As
concentrações usadas foram: 1 mol·L-1, 2 mol·L-1 e 3 mol·L-1. A partir disso, foram recolhidos
valores  das  variações  de  potencial  elétrico  em  relação  ao  tempo  de  descarregamento
(Figura 1). Foi obtido que, o tempo de descarregamento das LIBs atingiram valores de: 430
minutos, para a solução de 1 mol·L-1, 390 minutos, referente a solução de 2 mol·L-1, e 240
minutos,  para  a  solução  de  3  mol·L-1.  Além  disso,  a  voltagem  residual  no  final  do
descarregamento,  para  as  três  concentrações,  permaneceu  constante,  em torno  de  0,5
Volts. Isso é devido ao baixo valor de potencial elétrico para induzir a reação de eletrólise da
água [1]. Os resultados mostram que, com o aumento da concentração de NaCl no meio,
houve a diminuição do tempo de descarregamento, pois, o NaCl, pela sua característica, é
um bom condutor iônico, e com o aumento de sua concentração no meio, há juntamente o
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crescimento  da  condução  de  corrente  elétrica.  Portanto,  proporcionando  uma  maior
facilidade para que ocorra a reação de eletrólise da água e consequentemente um aumento
na  eficiência  de  descarregamento. A  princípio,  a  pesquisa  ainda  se  encontra  em seus
estágios iniciais de desenvolvimento, os próximos passos a serem realizados no projeto é (i)
analisar  valores  maiores  de  concentrações  de  NaCl,  para  verificação  de  um  limite  de
concentração em relação a eficiência de descarregamento; (ii) realizar descarregamentos
em diferentes soluções salinas com distintas concentrações, e  (iii) estudar a composição
das soluções após o descarregamento, visando a recuperação do sal e de possíveis metais
presentes.

Figura 1. Curvas de descarga de LIBs em solução aquosa com diferentes concentrações de NaCl.
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1. RESUMO

A caracterização, quando usada na ciência dos materiais, refere-se ao processo amplo e
geral pelo qual a estrutura e as propriedades de um material são medidas. Existem várias
técnicas de caracterização de materiais policristalinos, sendo a difração de raios X, com os
dados refinados pelo Método de Rietveld [1], uma das mais importante para o estudo de
materiais policristalinos. Por este método é possível obter informações sobre a quantidade
das  fases  cristalinas,  os  parâmetros  da  cela  unitária,  o  tamanho  de  cristalito,
microdeformação  de  rede,  etc.  Para  este  trabalho,  pós  de  Ca2Y(8-z)(SiO4)6O2:zTb3+

(0 ≤ z ≤ 10% em mol), sintetizados por meio do processo sol-gel. O material é um tipo de
silicato  ternário  com  estrutura  tipo  oxiapatita,  que  tem  sido  usado  como  material
fotoluminescência, sendo sua aplicação fortemente dependente da desordem substitucional.
O adicionamento  de terras  raras,  neste  caso  o  Térbio  (Tb3+),  faz  que  o  Ca2Y8(SiO4)6O2

apresente  boas  propriedades  de  luminescência  à  temperatura  ambiente  devido  à  baixa
simetria [2]. Os padrões da difração registrados apresentam picos nítidos e bem definidos,
indicando que o material preparado possui uma natureza altamente cristalina (Figura 1). A
primeira parte do trabalho foi a indexação das fases cristalinas presentes no material, no

qual  foram  identificadas  4  fases:  Ca2Y8(SiO4)6O2 (P63/m),  Ca3Si3O9 ( P 1̄ ),  CaCO3

(P121/c1) e Y2O3  ( Ia 1̄ ), não sendo observado a presença de outras fases contendo o
térbio.  Em seguida,  foi  utilizado o programa GSAS  (General Structure Analysis  System),
com a interface EXPGUI para realização do refinamento pelo Método de Rietveld. Para o
material não dopado com o Tb3+ obteve-se as seguintes porcentagens de fases: 93,58% de
Ca2Y8(SiO4)6O2, 0,38% de Ca3Si3O9, 2,50% de CaCO3 e 3,50% de Y2O3. Já para as amostras
dopadas se observou uma tendência de diminuição da fase majoritária Ca2Y8(SiO4)6O2, e o
aumento da fase Ca3Si3O9. Isto pode ser verificado, por exemplo, na amostra dopada com
10%  de  Tb3+ no  qual  passou  a  ter  a  seguinte  quantidade  de  fases:  83,56%  de
Ca2Y8(SiO4)6O2, e para a fase de Ca3Si3O9 aumentou de 8,94%, e as fases de CaCO3 e Y2O3

ficaram com 3,93 e 3,57% respectivamente. Pelos resultados obtidos tem-se que a inserção
do íon Tb3+ proporciona a redução da fase majoritária e o favorecimento da formação da
fase Ca3Si3O9, este efeito pode estar relacionado a inserção do íon dopante na estrutural
cristalina  do  material  de  interesse  e/ou  na  estabilidade  das  fases  nas  condições
experimentais empregadas.
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Figura  1.  Difratogramas  de  raios  X  dos  pós  de  Ca2Y(8-z)(SiO4)6O2:zTb3+ (0  ≤ z  ≤  10%  em  mol),  e  a
demonstração da estrutura cristalina para z = 0.

2. REFERÊNCIAS

1. RIETVELD, H. M. A profile refinement method for nuclear and magnetic structure. Journal of Applied 
Crystallography, v. 2, p. 65-71, 1969.

2. SUN, Z.; WANG, M.; YANG, Z.; Liu, K.; Zhu, F. Crystal structure and luminescence properties of Bi3+ activated 
Ca2Y8(SiO4)6O2 phosphors under near UV excitation. Journal of Solid State Chemistry, v. 239, p. 165–169, 
2016.

3. DE OLIVEIRA, A. S. Síntese e caracterização óptico-estrutural de silicatos de ítrio e cálcio com 
estrutura tipo apatita dopados com íons Eu3+, Dy3+ e Tb3+ para aplicação em sistemas de iluminação de 
estado sólido. 2021. Tese (Doutorado em Física e Química de Materiais) - Universidade Federal de São João 
del-Rei, São João del-Rei, 2021.

3. AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Grupo Interdisciplinar em Materiais Avançados e Funcionais – GIMavFun, a PRPPG-

UNILA pelo suporte financeiro e a Instituição UNILA como um todo.



IV SIEPE  |  65

ISSN: 1983-6554

ESTUDO DE ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A
PREDIÇÃO DE PEPTÍDEOS ANTICÂNCER

Isabella Caroline Sachini Lorena(1)*, Joylan Nunes Maciel(2), Willian Zalewski(3)

(1) Bolsista IC-AF da Fundação Araucária, Biotecnologia, Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza, (UNILA).

(2) Coorientador, Instituto Latino-Americano de Tecnologia,Infraestrutura e Território, Universidade
Federal da Integração Latino-Americana, (UNILA).

(3) Orientador, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território, (UNILA).

*E-mail de contato: isabella.lorena@outlook.com

1. RESUMO

A prevalência do câncer na população foi responsável por cerca de 9.6 milhões de mortes
no mundo em 2018. Aliado a este fato, os diferentes tipos de tratamento disponíveis
apresentam graves efeitos colaterais em consonância com a resistência das células
cancerosas ao tratamento. Neste contexto, torna-se importante a pesquisa e o
desenvolvimento de novos fármacos a fim de minimizar as deficiências dos tratamentos
existentes. Os Peptídeos Anti Cancerígenos (ACPs) apresentam-se com um alto potencial
de utilização em terapias e diagnósticos do câncer, tendo em vista que possuem vantagens
como alta especificidade de penetrar a membrana das células cancerosas, baixa
imunogenicidade, disponibilidade na natureza, além da facilidade de síntese [3]. No entanto,
apesar dos peptídeos estarem disponíveis na natureza, o processo de identificação de
peptídeos anti-câncer e não-anticâncer é realizado de maneira experimental, o que torna
esta tarefa onerosa em termos de custo monetário e de tempo. Nesse sentido, com o intuito
de potencializar a identificação de peptídeos anti-câncer, diversos estudos na literatura
propuseram a aplicação de técnicas in silico, pois estas possibilitam uma análise mais
detalhada e rápida das características físico-químicas, além da bioatividade molecular. Em
especial, os estudos baseados na aplicação de técnicas de Inteligência Artificial para
predição molecular, como o Aprendizado de Máquina, tem se destacado pela capacidade de
processar uma grande quantidade de dados e possibilitar a inferência de modelos em
tarefas de auxílio à tomada de decisão dos especialistas [1]. Entretanto, a predição de
peptídeos é um tema de pesquisa relativamente recente na literatura, portanto, é de
fundamental importância o desenvolvimento de mais estudos nessa área. Tendo em vista
essa necessidade, este trabalho teve como objetivo estudar e avaliar algoritmos de
aprendizado de máquina para a predição de ACPs. Neste trabalho, foram analisados os
algoritmos SVM (support vector machines) e RF (random forests), por meio da utilização da
linguagem de programação Python 3 e do módulo modlAMP. Para avaliar
experimentalmente os algoritmos de aprendizado de máquina foram utilizados para análise
826 peptídeos (413 peptídeos anti-câncer e 413 não-anticâncer). Como entrada para os
algoritmos SVM e RF, as sequências dos peptídeos foram pré-processadas por meio de
duas estratégias de extração de características fornecidas pelo módulo modlAMP,
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GlobalDescriptor (Descritor de características gerais) e PeptideDescriptor (Descritor de
características locais específicas). Para a análise dos resultados foram utilizadas as
medidas Coeficiente de Correlação de Matthews (MCC) e Acurácia. O delineamento
experimental deste trabalho compreendeu o uso de 10 características provenientes do
GlobalDescriptor e de 28 características do PeptideDescriptor como entrada para os
algoritmos SVM e RF. Os resultados dos experimentos realizados podem ser visualizados na
Tabela 1. O uso isolado da característica ABHPRK obteve o melhor resultado dentre todas
as características de PeptideDescriptor, já a combinação das 28 características obteve um
desempenho menor se comparado para a “ABHPRK”, demonstrando que algumas
características dentre as 28 estejam influenciando negativamente a análise. Para o descritor
GlobalDescriptor a combinação de todas as características obteve um melhor desempenho
se comparado com a característica “Ponto Isoelétrico” que obteve um melhor desempenho
dentre as 10. Os resultados para a combinação dos dois descritores apresentou resultado
superior à maioria das características. Portanto, estes resultados demonstram que as
características e especificidades provenientes dos descritores GlobalDescriptor e
PeptideDescriptor, quando combinados, apresentam um maior potencial de predição de
ACPs. Trabalhos futuros incluem o estudo de diferentes estratégias de extração de
características e de outros algoritmos de aprendizagem de máquina.

Tabela 1. Resultados dos Experimentos.
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1. RESUMO 
 
Fundamentalmente, a geometria diferencial clássica de curvas é o estudo das propriedades 
locais das curvas no plano e no espaço. Para ser mais específico, as propriedades locais 
determinam o comportamento de uma curva na vizinhança de um ponto. Podemos pensar em 
uma curva como um caminho que marca a trilha que um objeto faz ao viajar no espaço. A 
estrutura principal da curva que queremos considerar é sua forma. Podem surgir questões da 
seguinte natureza: A curva em consideração é reta ou dobrada? Quão dobrada é sua 
curvatura? Elas podem ser estudadas em dimensões superiores? Essenciais para o estudo 
das curvas espaciais são as equações de Frenet, que no caso tridimensional usam curvatura 
e torção para expressar as derivadas dos três campos vetoriais {t,n,b} que compõem o quadro 
de Frenet em termos dos próprios campos vetoriais. Neste trabalho temos como objetivo 
estudar a geometria das curvas no conjunto de matrizes 2x2 com entradas reais. Este estudo 
foi realizado por meio de leituras e análise de livros e dissertações referentes ao tema. Iniciou-
se com a revisão teórica de curvas em R^2 e R^3 (TENENBLAT, 2008), a seguir entendemos 
os conceitos básicos da geometria das curvas parametrizadas em R^4 (DE ALMEIDA 
JUNIOR, 2011) e finalizamos com a revisão de espaços com produto interno (STEPHEN et 
al, 2015). Após está revisão, conseguimos definir una noção de regularidade para as curvas 
matriciais a qual nos ajuda a utilizar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt para 
gerar um referencial móvel conveniente. Assim, obtemos as fórmulas de Frenet-Serret. 
Finalizamos, mostrando uma versão do teorema fundamental das curvas no conjunto de 
matrizes 2x2 com coeficientes reais. Como resultado desta pesquisa, este trabalho encontra-
se submetido num jornal internacional com corpo editorial e revisor. 
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1. RESUMO 
 
O estudo das equações diferenciais ordinárias começou com os próprios criadores do Cálculo, 
Newton e Leibniz, no final do século XVII, motivados por problemas físicos. Atualmente, além 
dos problemas físicos conseguimos modelar muitos fenômenos biológicos, econômicos, 
ecológicos, químicos, entre outros. No início era natural tentar expressar as soluções de uma 
equação diferencial explicitamente; entretanto, logo se verificou que o número de equações 
que podiam ser resolvidas desta forma era muito pequeno, até mesmo quando introduzidas 
novas funções. Mediante as dificuldades em obter soluções por métodos confiáveis, surgiram 
os teoremas de existência e unicidade, tornando-se justificável a busca de soluções através 
de processos informais, uma vez que obtida, podia ser verificada posteriormente. A partir daí, 
iniciou-se no século XIX, com Henri Poincaré (1854-1912), a fase moderna, que é marcada 
pelo interesse nas questões qualitativas, ou seja, é marcada pela atitude de retirar das 
equações diferenciais informações sobre o comportamento de suas soluções, sem a 
preocupação de escrevê-las explicitamente. O objetivo deste trabalho é estudar a estabilidade 
estrutural de sistemas dinâmicos autônomos, isto é, estudar como diferem as soluções sob 
pequenas perturbações do sistema. A estabilidade é muito importante em física e ciências 
aplicadas, já que em geral nos problemas práticos as condições iniciais nunca são conhecidas 
com precisão, e a previsibilidade requer que pequenas perturbações iniciais, não gerem 
comportamento qualitativamente muito diferente para tempos curtos. Quando a diferencia 
entre as soluções com valores iniciais próximos pode limitar-se mediante a diferença dos 
valores iniciais dizemos que a evolução temporal do sistema apresenta estabilidade. Este 
estudo foi realizado por meio de leituras e análise de livros referentes ao tema. Iniciamos este 
estudo com a revisão da resolução das equações diferencias ordinárias (LEÓN e SCÁRDUA, 
2022), e seguidamente do estudo da teoria qualitativa das equações diferenciais ordinárias 
(SOTOMAYOR, 1979). Após está revisão, ressaltamos o estudo da dinâmica hiperbólica para 
campos lineares. Assim, destacamos um resultado clássico da teoria de estabilidade a qual 
afirma que campos lineares com singularidade hiperbólica é estruturalmente estável. Para 
campos não lineares destacamos um resultado devido J. Palis e S. Smale o qual afirma que 
campos de Morse-Smale são estruturalmente estáveis (PALIS e SMALE, 2000). 
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1. RESUMO 
 
O escalonamento requer grande atenção, pois a transferência de uma escala de bancada 
para escala industrial pode colocar toda uma planta operacional em risco. Sendo assim, o 
scale-up tem como objetivo a reprodução em escala piloto ou industrial dos resultados obtidos 
de uma operação física ou química efetuada em escala laboratorial, a partir de cálculos e 
estudos para o dimensionamento bem sucedido da operação. Para isso, faz-se necessário o 
conhecimento sobre o processo em sua totalidade, incluindo todas as tarefas, maquinário, 
limitações sobre os recursos e as restrições de seu projeto, cuja construção deve estar 
alinhada às regras de ordem social, política e técnica, com base procedimento lógico, 
sistemático, otimizado e sustentável. Para realizar o escalonamento da produção de máscaras 
faciais de hidrogel, realizou-se representação do fluxograma de processo considerando todos 
os processos, determinando as etapas básicas que envolvem a unidade piloto e os principais 
equipamentos para a montagem do processo nesta escala. Além disso, uma estimativa da 
viabilidade econômica da produção foi desenvolvida através do conceito da margem bruta, 
considerando que 80% é custo de matéria-prima e 20% custo operacional. Para este cálculo, 
foi necessário um levantamento prévio dos custos das matérias-primas, realizadas em 
fevereiro de 2022. Visando o escalonamento da produção de hidrogel em uma indústria, o 
setor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), seria o encarregado por selecionar a 
formulação mais adequada para a produção em maior escala. Sendo assim, para realizar esta 
projeção, realizou-se o balanço de massa inicial em escala laboratorial, verificando que houve 
a perda mássica de 7% durante o processo de produção, causada pela retenção do material 
nas vidrarias, ou evaporação de água. Já na etapa de secagem para obtenção do filme, em 
média, 89% da massa do hidrogel foi evaporada, representando a quantidade de água retida 
no material. A partir disso, o processo foi escalonado para uma capacidade de produção de 
100 kg, mantendo todas as proporções dos experimentos em escala laboratorial, sendo 
sugeridos equipamentos compatíveis com o processo, de modo a agrupar os procedimentos 
de acordo com a finalidade das operações, conforme exposto na Figura 1. A partir do custo 
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dos consumíveis, cotados em fevereiro de 2022, determinou-se que para produção de 5 
filmes, o preço de fabricação seria de R$ 1,44, e segundo as pesquisas de mercado, com 
esse valor, torna-se possível aplicar uma margem de lucro oito vezes maior, o que corrobora 
com a rentabilidade do negócio. Assim, foi possível a realização de uma estimativa preliminar 
sobre a rentabilidade do processo proposto, para isso estima-se que, em geral, 80% dos 
custos de uma produção industrial provém da matéria-prima e, apenas 20% são dos custos 
operacionais. Para esse estudo, a MB obtida foi de 88%, demonstrando, mais uma vez, uma 
rentabilidade elevada do processo, entretanto, deve ser cautelosamente utilizado, uma vez 
que não foram computados gastos com impostos, frete, salários, investimento de 
equipamento, energia, taxas, entre muitos outros fatores. Sendo assim, esse estudo foi 
fundamental para obter projeção do processo desenvolvido, o qual gerou um potencial 
empreendimento no setor cosmético, sendo a proposta inovadora no mercado. Entretanto, 
ressalta-se a importância acerca das estimativas e considerações realizadas, visto que são 
estudos simplificados e preliminares. 
 

 
Figura 1. Fluxograma do processo em escala-piloto. 
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1. RESUMO

Na procura e desenvolvimento constante de alternativas de fontes energéticas a energia
solar tem-se destacado, no qual por meio de células solares fotoeletroquímicas se converte
energia solar em energia eléctrica. Um exemplo dessas células são as células sensibilizadas
por corante. Durante o desenvolvimento do trabalho houve complicações com a logística
dos  fornecedores  dos  reagentes  e  materiais,  bem  como ajuste  no  planejamento  inicial
visando  obter  resultados  para  o  entendimento  dos  mesmos  fenômenos  envolvidos.  O
presente trabalho consistiu no estudo filmes de TiO2 mesclados com ZnO e ZnO:Eu, sendo
que nesta etapa não se fez o uso do grafeno. Os eletrodos foram preparados tendo uma
pasta comercial de TiO2 como referência e misturada com 1% (em massa) de pós à base de
ZnO e ZnO dopado com 3% de Európio. A pasta foi espalhada mecanicamente sobre um
substrato  de  óxido  condutor  transparente  de  FTO  (do  inglês,  fluorine-doped  tin  oxide).
Posteriormente, os eletrodos com a pasta foram tratados termicamente com um aumento
escalonado da temperatura até 450°C por 30 minutos e então os filmes foram submersos
em corante (0,5 mM Ruthenizer 535 – Solaronix). Os eletrodos foram caracterizados por
difração de raios X (filmes) e por curva corrente-potencial (célula solar completa, isto é, em
uma configuração de 2 eletrodos, tendo um contraeletrodo de FTO contendo platina e o
eletrodo de trabalho). A caracterização dos filmes por difração de raios X mostra a presença
das  fases  de  TiO2 e  ZnO.  Os  resultados  alcançados  por  meio  da  curva  densidade  de
corrente-potencial (Figura 1) mostraram que o fotoânodo de TiO2 puro exibe eficiência de
conversão  de  1,406%  e  os  fotoânodos  com  TiO2 +  ZnO  e  TiO2 +  ZnO:3%Eu  exibem
eficiências de 1,414 e 1,488%, respectivamente. O ligeiro aumento na eficiência pode estar
relacionado aumento da faixa de absorção do espectro da luz dos filmes contendo ZnO puro
e  dopado,  promovendo  um ganho  na  corrente  do  dispositivo  e,  consequentemente,  na
eficiência.
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Figura 1: Curva j-V das amostras de TiO2 puro, TiO2+ZnO e TiO2+ZnO:3%Eu sob iluminação.
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1. RESUMO

A água é fundamental para o surgimento e a manutenção de todos os seres vivos em nosso
planeta, em especial para o ser humano que desenvolve/realiza diversas atividades com o
uso da mesma. Em relação ao consumo desse fluido nas atividades industriais,  existem
diversas  aplicações,  como  em  etapas  diretas  e  indiretas  da  produção.  É  amplamente
conhecido que a água pode ser eliminada na forma de efluente nos processos industriais,
podendo,  inclusive,  estar  contaminada com resíduos tóxicos [1].  Entre os contaminantes
existem  espécies  denominadas  “metais  pesados”  que  em  altas  concentrações,  podem
ocasionar efeitos adversos para o ecossistema e organismos vivos. Nota-se que a busca por
um desenvolvimento sustentável tem sido um desafio constante para setor industrial. Ainda,
órgãos de controle necessitam de ferramentas para realizar o monitoramento de efluentes
industriais, que devem ser descartados com o mínimo (ou nenhum) risco para o ambiente.
Sensores eletroquímicos são potencialmente úteis no monitoramento da presença de metais
pesados em águas residuais. Dessa forma, este trabalho teve por finalidade desenvolver
sensores eletroquímicos à base de papel  (ePAD, do inglês  electrochemical  paper-based
devices)  [2-3]  e  pasta  condutora  de  grafite/grafeno  para  detecção  de  íons  metálicos
contaminantes  em  meio  aquoso.  Neste  trabalho  apresentamos  os  dados  obtidos  na
caracterização física dos materiais de carbono utilizados na produção de pastas condutoras
e sua aplicabilidade na detecção de íons de cobre em meio aquoso. Foram utilizados três
materiais  à base de grafite  (pó,  flocos e nanopartículas/óxido  de grafeno).  Os materiais
foram caracterizados por difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura acoplado
ao espectrômetro de energia dispersiva de raios X. Com as imagens de MEV obtidas para
três pós, verificou-se que todos os materiais se apresentaram na forma camadas finas bem
definidas,  características  do  grafite.  O  tamanho  das  partículas  na  amostra  de
nanopartícula/óxido de grafeno é menor em comparação com os outros pós, resultando em
uma área de superfície maior, o que pode vir a contribuir para as reações eletroquímicas na
interface  do  sensor,  em  função  da  maior  quantidade  de  sítios  ativos.  As  medidas  de
elementos  presentes  nas  amostras  mostraram  que  o  nanopartícula/óxido  de  grafeno  é
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composto basicamente por C e O, enquanto os demais materiais possuem também Al e Si
em sua composição. Os resultados de difração de raios X mostram que ambas as amostras
apresentam a fase grafite e outros fases não identificadas. A pasta a partir do grafite em pó
e, ainda, uma mistura desse material com óxido de grafeno foram preliminarmente avaliadas
para a  detecção  de  cobre  em meio  aquoso.  O desempenho  do  ePAD foi  avaliado  por
voltametria de onda quadrada e os parâmetros utilizados foram: 25 Hz (frequência), 100 mV
(amplitude), 1 mV (potencial de passo) e faixa de potencial de -0,5 a +0,2 V. Os resultados
obtidos mostraram que houve uma melhora no LD e LQ de 70% e 96%, respectivamente.
Essa melhoria na resposta pode estar relacionada com a sinergia de transferência de carga
nas  interfaces  do  sensor,  mostrando  potencialidade  de  aplicação  no  monitoramento
ambiental.

Figura 1. Curva corrente vs potencial de eletrodos sem (SOG) e com óxido de grafeno (OG) em diferentes
concentrações de íons Cu2+.
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1. RESUMO

A  epidemia  é  catalogada  como  uma  doença  que  se  propaga  rapidamente  em  uma
população.  Os  modelos  matemáticos  podem  ser  uma  ferramenta  para  prever  seu
comportamento e ter um controle de seu desenvolvimento. Para o estudo dos modelos é
necessário estudar a teoria das equações diferenciais ordinárias. O estudo das equações
diferencias  ordinárias  teve  início  no  século  XVII  com Newton  e  Leibniz,  motivados  por
problemas  físicos.  Na  atualidade  é  possível  modelar  além  dos  problemas  físicos  os
fenômenos biológicos, econômicos, ecológicos, químicos, entre outros. No início era natural
tentar expressar as soluções de uma equação diferencial de maneira explicita. Mediante as
dificuldades em obter soluções por métodos confiáveis, surgiram os teoremas de existência
e unicidade, tornando-se justificável a busca de soluções através de processos informais,
uma vez que obtida, podia ser verificada posteriormente. A partir daí, iniciou-se no século
XIX, com Henri Poincaré (1854-1912), a fase moderna, que é marcada pelo interesse nas
questões qualitativas ou seja, é marcada pela atitude de retirar das equações diferenciais
informações sobre o comportamento de suas soluções, sem a preocupação de escrevê-las
explicitamente. Assim, o objetivo deste trabalho é o estudo da modelação matemática de
epidemias, por meio das equações diferencias ordinárias. Este estudo foi realizado por meio
de  leituras  e  analise  de  livros  referentes  ao  tema.  Iniciou-se  com a  revisão  teórica  de
conceitos matemáticos das equações diferencias ordinárias (LEÓN e SCÁRDUA, 2022), e
seguidamente  do  estudo  de  modelos  matemáticos  como  os  populacionais  simples,  de
colheita, interações populacionais (Lotka-Volterra) e epidemiológicos (KOT, 2001; MURRAY,
2001).  Com o estudo foi possível reforçar e acrescentar os conhecimentos sobre álgebra
linear, geometria analítica e cálculo. O modelo epidemiológico SIR, se mostrou um modelo
dinâmico, devido a que a pesar de descrever satisfatoriamente problemas simples, pode-se
utilizar como base para desenvolver modelos que descrevam problemas mais complexos.
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1. RESUMO

A teoria  quântica  de campos (TQC)  é  um dos pilares  da  física  moderna  e  ocupa  uma

posição  central  no  nosso  entendimento  da  Natureza,  pois  nos  proporciona  uma  das

melhores descrições que temos das leis fundamentais da física, como as interações eletro-

fraca e forte, que juntas formam o Modelo Padrão das partículas elementares. Este trabalho

teve por objetivo introduzir  o discente na pesquisa da área de física teórica,  através de

estudos, reprodução de resultados conhecidos e aplicações de conceitos que transcendem

a graduação na teoria quântica de campos. Primeiramente estudou-se os capítulos iniciais

do livro [1] com o objetivo de familiarizar-se com os problemas conceituais, filosóficos e de

interpretação da Física Quântica,  para assim desenvolver  a intuição para que ele saiba

prever o resultado de experimentos de pensamento, e reforçar o  manuseio do formalismo

de medições. Para reforçar, e aprofundar os conceitos de Física Quântica vistos durante a

graduação, o discente participou como ouvinte na matéria de Mecânica Quântica, ministrado

para  a  turma  de  mestrado  pelo  orientador.  A  partir  disto,  um dos  pilares  da  TQC é  a

relatividade especial que se estudou e reproduziu seus principais resultados utilizando de

um  livro  clássico  do  assunto [2].  Logo  após  revisou-se  brevemente  alguns  conceitos

relacionados a mecânica clássica, para então aplicá-los á uma partícula relativística e, com

isso,  reproduzir  alguns  resultados  da  eletrodinâmica  neste  novo  cenário  utilizando  da

notação quadridimensional.  Para o aprofundamento do tema, estudou-se o livro [3]  para

introduzir o discente na Teoria de Cordas.
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1. RESUMO

Gioconda Mussolini (1913-1969) foi a primeira antropóloga brasileira. Estudou e
em seguida lecionou na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo.
Suas temáticas principais de pesquisa foram os modos de vida das populações
de pescadores artesanais, caiçaras, no litoral do Estado de São Paulo. Foi colega
ou professora de grandes nomes da história intelectual brasileira, como Antonio
Candido, Florestan Fernandes, Ruth e Fernando Henrique Cardoso, José de Souza
Martins, Marilena Chauí e Ecléia Bosi. Entretanto, no contexto de discriminações
de  gênero  presentes  e  atuantes  no  campo  acadêmico,  sua carreira  não
prosperou  com  a  mesma  fluidez  dos  seus  colegas  do  sexo  masculino.  Em
particular, apesar de ter despendido muitos anos realizando pesquisa de campo
em Ilhabela, nunca chegou a defender a sua tese de doutorado, que tinha como
orientador o prof. Egon Schaden seu chefe imediato na Cadeira de Antropologia.
Durante  muitos  anos, chegou-se  a  acreditar  que  sequer  existissem  originais
(completos ou não) dessa tese. Em 2012, o professor Andrea Ciacchi localizou no
Instituto  de  Estudos  Brasileiros  (IEB)  da  USP, o  acervo  completo,  intitulado
"Estudos  pioneiros  sobre  os  caiçaras  de  Ilha  Bela",  composto, entre  outros
documentos, por 48 pastas relativas ao estado da arte da tese, perfazendo mais
de 500 folhas, na quase totalidade datilografadas, e com notas marginais, além
de cópias de artigos e fichas de trabalho. Este projeto objetiva dar continuidade e
concluir a preparação desses originais com vistas à sua publicação, o que deverá
ocasionar  a  maior contextualização  da  presença  e  do  papel  da  professora
Gioconda no campo da Antropologia brasileira.
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1. RESUMO

O trabalho teve como objetivo desenvolver uma pesquisa que, ao fim, culminou em

um artigo no qual traz uma análise acerca do papel da escravidão para formação do sistema

internacional moderno. Dentro disso, seu objetivo é, mais especificamente, problematizar o

papel que a escravidão no Brasil possui neste processo, principalmente focando no papel da

mesma na formação do capitalismo em âmbito global. Para isso, emprega-se o conceito de

capitalismo racial, colocando-o em diálogo o conceito de colonialidade, a fim de situa-lo no

sul global e relaciona-lo com a formação e com o desenrolar da escravidão no país. De

modo a desenvolver o seu argumento, a pesquisa foi estruturada em duas seções. Na

primeira seção, aborda a contextualização histórica do capitalismo e da sua formação racial

que levaram à formação do conceito de capitalismo racial, delineando também a importância

do mesmo para a análise da política internacional [1-2]. Na segunda seção, foi desenvolvido

o tema da escravidão no Brasil, através dos dados relacionados ao número de escravizados

que chegaram ao país, problematizando o papel das commodities extraídas no Brasil no

processo de formação do capitalismo em âmbito global e, consequentemente, tornando mais

evidente o seu papel na formação do sistema internacional moderno [3]. A pesquisa foi

finalizada e seus resultados evidenciaram o papel diretamente ligado da escravidão com a

formação do capitalismo mundial e do sistema internacional moderno, além disso, a

pesquisa teve como objetivo central servir como uma contribuição para pensar no processo

de escravidão não coo um acontecimento isolado, mas como um mercado internacional que,
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além de ter sido fundamental para o desenvolvimento das nações europeias auxiliou na

manutenção da dependência das antigas colônias escravistas até os dias atuais.
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1. RESUMO

Com o contexto de uma significativa aproximação das Forças Armadas brasileiras ao poder
executivo nos dois governos mais recentes (Michel  Temer e Jair  Bolsonaro),  o presente
trabalho teve como objetivo investigar qual o projeto político guia a atuação das FA nessa
aproximação,  assim como observar  sua atuação  política  dentro  do  Estado brasileiro  no
período de 2016 à 2021. Para essa investigação foi realizada uma análise bibliográfica da
produção marxista sobre a questão do Estado e formulações sobre destacamentos militares
no Estado burguês. Também foram lidas e analisadas bibliografias do campo da ciência
militar  que tratam do período conjuntural  brasileiro,  assim como relatórios e documentos
oficiais produzidos pelas Forças Armadas e outros órgãos do governo, como o Tribunal de
Contas da União. Durante a pesquisa foi observado que para a crítica marxista o Estado e
toda sua estrutura funciona como um instrumento de dominação de classe e não como um
espaço democrático, dessa forma o braço armado do Estado: as Forças Armadas possuem
um propósito de repressão. Partindo desta análise a pesquisa orientou-se em compreender
a  dimensão  coercitiva  do  Estado  dentro  da  América  Latina,  especificamente  no  caso
brasileiro, e as possíveis motivações que levariam essa esfera de força coercitiva para a
centro  da  política  brasileira.  A  pesquisa  encontra-se  ainda  em  desenvolvimento  e  irá
avançar  no  sentido  de  propor  uma  interlocução  entre  a  análise  marxista  das  Forças
Armadas e o conceito de Partido Fardado do autor Oliveiros Ferreira. 
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1. RESUMO

Esta investigación tiene por objetivo analizar los proyectos de integración regional, en
particular su mirada a la región centroamericana y su integración a partir de 1968 en la
revista mexicana Foro Internacional, del Centro de Estudios Internacionales (CEI), del
Colegio de México (COLMEX). La Foro Internacional, fundada en 1960, es una de las más
antiguas publicaciones especializadas en relaciones internacionales todavía en circulación
en nuestra región. Analizar las publicaciones de la revista es un vehículo para comprender la
interpretación de la coyuntura de la integración centroamericana a lo largo de las décadas,
entendiendola como un reflejo de la atmósfera cultural tanto mexicana como
latinoamericana, en el que toma un interés especial la postura de la política externa
mexicana frente a Centroamérica como región doblemente periférica. Para alcanzar dicho
objetivo, se filtraron por el título los artículos sobre Centroamérica como región o por país
entre los años de 1960 y 2021, lo que representa un recorte total de 53 artículos publicados.
Metodológicamente, el abordaje cuantitativo identifica los indicadores y tendencias de las
posturas observables en el recorte. En lo cualitativo, la investigación asume un carácter
tanto descriptivo como explicativo procurando describir profundamente los factores que
contribuyen a la comprensión del contexto estudiado. En vista de profundizar sobre el
problema en cuestión, se utiliza el Análisis del Discurso (AD) para comprender la producción
de ideas a partir de la periferización de Centroamérica en la revista estudiada.
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Figura 1. Distribución temporal de las publicaciones sobre Centroamérica en la Revista Foro Internacional
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1. RESUMO

Nessa pesquisa o objetivo é analisar o circuito produtivo e os círculos de cooperação da
Rumo Logística S/A entre 2008 e 2020, desde a sua fusão com a ALL – América Latina
Logística S.A, além do crescimento da empresa nos últimos anos e como tornou-se uma das
principais  empresas  do  setor  ferroviário  brasileiro.  Inicialmente  foi  realizado  um resgate
histórico do transporte ferroviário, desde a sua gênese na Inglaterra, até a inserção deste
modal no Brasil, como também os motivos que levaram à introdução das estradas de ferro
no país e a sua importância para a economia mundial, além de contribuir para a inclusão do
Brasil  em uma economia agroexportadora que se destaca até os dias atuais.  Para isso
foram consultados  os  trabalhos  de Borges  (2017),  Arroyo  (2012)  e  Castillo  e  Frederico
(2010) por tratarem dos temas relacionados com mais especificidade. Nas últimas décadas
do  século  XX,  o  transporte  ferroviário  de  cargas  sofreu  com  a  falta  de  investimentos
públicos, o que levou a privatização de algumas empresas, como a RFFSA, ALL, MRS, etc.
A falta de investimentos e desenvolvimentos para as infraestruturas provocaram problemas
estruturais  no  transporte  ferroviário,  o  que  possibilitou  brechas  para  a  privatização,
monopólios e carestia de alguns serviços. A RUMO S/A, foi fundada em 2008 pela COSAN,
o objetivo da fundação foi  operar na parte logística do grupo,  na atuação do transporte
multimodal de cargas. Em 2015, houve a fusão da ALL – América Latina Logística, essa
incorporação foi feita em um processo de trocas de ações, onde integrou quase 13 mil km
de linhas  férreas.  No momento é a  maior  companhia  de transporte  ferroviário  nacional,
englobando a Malha Norte, Malha Oeste, Malha Sul e Malha Paulista, além de atuar no
trecho da ferrovia Norte – Sul. Desse modo, o principal o objetivo é analisar a atuação da
RUMO S/A no território brasileiro e como o capital estrangeiro está ligado diretamente com
as ações territoriais nacionais, afinal, a RUMO S/A trabalha com a maior estrutura logística,
sendo responsável  por 26% do transporte de grãos exportados, onde atua em 80% nas
regiões exportadoras do Brasil,  para isso a empresa trabalha com um sistema moderno,
sendo responsável pelo transporte ferroviário, até no transbordo dos principais Portos do
Brasil.  Os  círculos  e  circuitos  espaciais  de  produção  da  RUMO,  são  definidos  pela
circulação de bens, o que movimenta os fluxos materiais, e como esses fluxos atuam no
território. Então, a produção é espacializada, e comandada de acordo com o mercado, além
de seguir a lógica da produção regional, como é o caso do agro, que se espacializa em
regiões específicas do Brasil,  mas que circula por todo território nacional e internacional.
Portanto, a circulação de um produto, bens e capital, não é linear, ocorre seguindo a lógica e
comando dos mercados, para isso funciona em um conjunto social e econômico, uma soma
de regras e normas socioeconômicas. 
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1. RESUMO 
 
O crescimento populacional e o intenso processo de urbanização desigual são alguns dos 
motivos para a ocorrência de construção de residências e ocupação desordenada de áreas 
impróprias, por exemplo, perto de lixões e de aterros de resíduos sólidos. O Arroio Dourado, 
localizado no município de Foz do Iguaçu - PR, conhecido também como “antigo lixão Arroio 
Dourado”, teve todos os tipos de resíduos sólidos destinados para esse local desde a década 
de 1960, tendo sua atividade encerrada em 1992, devido a construção do aterro sanitário. 
Famílias começaram a habitar o local e, passadas três décadas, são 63 residências no 
terreno. Este estudo teve como objetivo identificar a transformação da paisagem e os usos da 
terra no Arroio Dourado, relacionando-os com a desigualdade espacial e impactos no meio 
físico, sob o método Geossistêmico. A sondagem do uso da terra para avaliar as 
transformações foi realizada por imagens de satélites e a geração de mapas de uso da terra 
e de conflitos de uso foi realizada com o uso do Sistema de Informações Geográficas QGIS 
3.20.2. Desse modo, ficou evidente que a análise do território por meio de mapas de uso da 
terra propicia a elaboração de um planejamento territorial mais adequado para as áreas de 
recuperação ambiental. Além disso, essa técnica de pesquisa também é adequada para a 
análise temporal dos usos, subsidiando a compreensão dos motivos das mudanças desses 
usos, os quais se revelam nas paisagens. Afinal, o conceito de paisagem para Ab’saber é o 
produto de uma relação entre processos passados e atuais, então, o que houve no passado 
no Arroio Dourado é responsável pelo o que se deu da comunidade atualmente e com isso, 
os processos atuais são as respostas para a dinâmica atual das paisagens. Com isso, 
recomenda-se que sejam feitos mais estudos sobre riscos ambientais na área para ser melhor 
avaliado. Com isso, apesar dos estudos do solo e água, pelos resultados, recomenda-se que 
haja mais estudos ambientais da água, do solo, de contaminantes do ar, e monitoramento de 
erosão. 
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Figura 1. Localização Arroio Dourado - Foz do Iguaçu-PR 
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1. RESUMO

O amor, historicamente, na filosofia Ocidental foi menosprezado ou considerado como um
sentimento que deturparia o bom exercício racional dos seres humanos, além de ter sido
associado, de maneira intrínseca, às mulheres. Decorrente dessa linha de compreensão, os
homens eram entendidos como sujeitos vinculados à racionalidade, considerada superior à
passionalidade. Na contramão desta tradição da história da filosofia Ocidental, a filósofa
negra estadunidense bell hooks (1952-2021) propõe uma concepção de amor como ato,
para além de um sentimento, reconhecendo suas potências na coletividade e na ética. Desta
forma, esta pesquisa se ocupou, rigorosamente, de identificar e apresentar a concepção de
bell hooks sobre o amor e em especial, problematizar as implicações de uma ética do amor.
Ademais, problematizou algumas possíveis limitações da ética do amor, especialmente, a
partir de questões que perpassam as vivências das mulheres e pessoas pretas. Para tanto, a
pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica e adotando também a metodologia de
escrevivência, na perspectiva de Conceição Evaristo, o que propõe tomar as próprias
experiências e vivências como parte da construção e teorização sobre a temática. Assim
como, partindo do saber localizado, uma metodologia defendida pela filósofa Donna
Haraway, que reconhece o saber localizado, parcial e assim as limitações do conhecimento,
e não busca uma objetividade que distancia o sujeito e o objeto de pesquisa. Assim, em um
primeiro momento deste trabalho, partindo do pensamento de Platão, Aristóteles e Kant,
apresentou-se como o vínculo entre as mulheres e a passionalidade, tal qual, dos homens e
a racionalidade foi comumente realizada na história da filosofia Ocidental. E, ainda, como o
amor foi, geralmente, menosprezado e deixado à margem da conduta ética humana. Em
seguida, tomando como base o texto Tudo sobre o amor: novas perspectivas (2000) de bell
hooks, explorou-se a concepção de amor, tal qual, a proposta hooksiana para uma ética do
amor. Neste sentido, a ética proposta por hooks se mostra como absolutamente
comprometida com um amor que se apresenta como ato, como escolha e por conseguinte
como uma perspectiva política e revolucionária do amor. Ademais, aproximou-se o
pensamento de hooks e a concepção de ética do cuidado da filósofa Carol Gilligan. Ao tomar
em conta as discussões sobre a ética do cuidado de Gilligan e as características que propõe
hooks para o amor, nota-se a necessidade de uma conduta ética com princípios de
amorosidade e cuidado, especialmente pelos homens, adotando um caminho oposto à
sociedade patriarcal que impulsiona-os ao afastamento dos caminhos dos afetos, do amor.
Por fim, apresentou-se questionamentos a respeito da possibilidade da prática da ética do
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amor em contextos de perpetuação de ódio, nas vivências e existências das pessoas pretas,
visto que este grupo social ocupa, historicamente, um lugar de desamor. E, também, das
vivências das mulheres, uma vez que o lugar social que é imposto a elas está atrelado ao
cuidado e à amorosidade. Além disso, indicou-se a associação realizada por hooks entre
pessoas pretas e o (auto)amor para demonstrar como o amor recebe diferentes significados
para diferentes subjetividades, e dos desafios que este grupo minoritário tem para amar a si
mesmo, aos outros e em ser amado diante de uma sociedade estruturalmente racista. Deste
modo, as problematizações e as implicações de uma ética amorosa, especialmente de
grupos minoritários, revela alguns desafios para ser adotada em uma sociedade patriarcal,
racista e capitalista como a brasileira. Objetivou-se com este trabalho, denunciar e criticar a
associação homem-racionalidade e mulher-passionalidade comumente realizada na história
da filosofia Ocidental, e a maneira como esta concepção distanciou e desvalorizou as teorias
éticas a adotarem fundamentos éticos que envolvam o campo dos afetos humanos. Assim, a
partir do pensamentos de hooks, um dos objetivos postos deste trabalho também, foi
basear-se na filosofia da pensadora para a reivindicação e ressignificação do amor na
conduta ética humana. Além disso, com esta pesquisa buscou-se evidenciar como alguns
grupos minoritários experienciam o amor de diferentes maneiras. A pesquisa também
evidenciou desafios para adotar uma ética amorosa proposta pela pensadora bell hooks,
como por exemplo o racismo internalizado que as pessoas brancas carregam, impedem,
muitas vezes, a branquitude de amar pessoas negras. E dos desafios para a adoção de uma
prática amorosa na conduta ética das mulheres, na medida em que elas também ocuparam
um lugar de desamor. Por outro lado, a partir deste trabalho reconheceu-se também as
possibilidades e potencialidades que o amor possui para pensar e possibilitar a construção
de sociedades em que o amor seja uma escolha coletiva. Por fim, através de seu
pensamento, hooks fez um convite à ação amorosa e proporcionou um caminho para a
atitude de esperançar-se na busca de um horizonte social comprometido com a justiça, com
a luta contra toda forma de opressão, discriminação e com o compromisso de um amor que
agrega, iguala e revoluciona.
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1. RESUMO 
 
Na IC abordamos o plano de trabalho: Inquisição no Congo e em Angola e a expansão do 
tráfico de escravos na África Centro-Oeste, o documento tem 280 páginas digitalizadas, este 
documento foi muito interessante para conhecer a história social e as relações estabelecidas 
entre Portugueses e africanos em São Tomé, Congo e Angola e as suas ligações com as 
Américas hispânica e portuguesa, o final do século XVI foi marcado por uma grande expansão 
do tráfico de escravizados na região, que superou, nas primeiras décadas de 1600, o 
tratamento proveniente da África Ocidental, conhecida como Guiné. O orientador me disse 
que estão trabalhando na transcrição do documento para publicação em formato de livro. O 
objetivo geral da iniciação científica foi o Estudo sobre a Inquisição e sua atuação na África; 
e como objetivos específicos tivemos a revisão da transcrição do Inquérito das Testemunhas 
e a publicação da transcrição no livro. A metodologia de trabalho foi a técnica de introdução 
à área com as revisões bibliográficas com os documentos da época, o orientador me forneceu 
a bibliografia necessária para que eu pudesse aprender mais sobre o assunto, bem como me 
auxiliou na transcrição que ele estava fazendo. Os principais resultados da IC foram as 
reuniões com o orientador, que foram realizadas remotamente, também foi feita a transcrição 
do livro. Em conclusão, o livro foi publicado; a Inquisição no Congo e em Angola foi estudada, 
e teve conversas e reuniões com o professor efetivamente 
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1. RESUMO 

O presente trabalho foca o estudo das eleições no Estado do Paraná, dentro do contexto das 
eleições do Brasil, desde a perspectiva da cartografia eleitoral. O objetivo geral visou analisar 
o comportamento eleitoral dos municípios do Estado do Paraná nas últimas décadas, mais 
especificamente nas últimas três eleições presidenciais (2010, 2014 e 2018). Nesse sentido, 
a metodologia implementada consistiu em realizar uma pesquisa bibliográfica e, na sequência, 
uma revisão teórica sobre a geografia eleitoral do Brasil. Posteriormente foi levada a cabo 
uma pesquisa documental através da coleta e sistematização de dados estatísticos dos 
resultados eleitorais, os quais foram obtidos a partir da página web do Tribunal Superior 
Eleitoral do Brasil (TSE). Também foram baixadas planilhas evidenciando os dados 
socioeconômicos de cada município do Estado do Paraná, obtidas do site do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Finalmente foi elaborada a modelagem dos 
dados, tarefa que foi realizada por meio do Sistema de Informação Geográfica QGIS. Os 
resultados alcançados foram, por um lado, a criação de um banco de dados, tanto no formato 
de planilhas Excel quanto em arquivos vetoriais, e por outro lado a elaboração do Atlas das 
Eleições Presidenciais 2010 do Estado do Paraná. Dito Atlas está constituído por sete mapas 
temáticos os quais evidenciam: localização do Estado; mesorregiões; limites municipais; 
atividade económica principal por município; PIB per capita por município; percentual de votos 
que cada candidato conseguiu no Estado em relação ao total de votos válidos; número de 
votos nominais que recebeu cada candidato; e candidato que ganhou em cada município. A 
partir dos resultados obtidos, verificamos a já conhecida tendência histórica no Estado do 
Paraná, onde de forma recorrente a maioria dos votos costuma ser obtidos pelos candidatos 
da direita ou centro direita. Mas demonstramos cartograficamente como se distribuem esses 
votos nas diversas macrorregiões do Estado, ou ainda segundo o tamanho e outras 
características das cidades. A cartografia das eleições neste Estado mostra sua 
especificidade no contexto do Brasil, colaborando para a compreensão da diversidade da 
lógica eleitoral do país como um todo. 
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Figura 1. Atlas Eleições Presidenciais 2010 do Estado do Paraná. 
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1. RESUMO 
 
A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projeto “Pensar a Paz a partir da Diferença: Ele-
mentos para se Problematizar a Paz por meio de um Pensamento Não Violento”, com o plano 
de trabalho “(Re)pensando a Paz a partir do Sul do Global: Confrontando a Colonialidade dos 
Estudos da Paz”, e abordou a colonialidade nos estudos para a Paz e outras perspectivas 
para superar esse resquício do colonialismo. O processo de pesquisa acadêmica e iniciação 
científica, desde a proposta inicial, se configurou a partir de uma perspectiva feminista negra 
e culminou na produção acadêmica do artigo que questiona “Como seria a Paz para uma 
mulher negra? Repensando os Estudos para Paz a partir da interseccionalidade do feminismo 
negro”. Seguindo os objetivos de pesquisa, buscou-se compreender o conceito de coloniali-
dade e identificar de que forma o feminismo negro e seu pensamento poderiam contribuir para 
uma nova leitura dos Estudos da Paz. O principal questionamento norteador, pensado pouco 
depois do início da pesquisa, foi: como seria a Paz para uma mulher preta? Pensando em 
uma contribuição aos Estudos da Paz, não apenas a partir do Sul do Global, como também 
de uma perspectiva feminista negra, logo, interseccional, extremamente necessária para com-
preensão da colonialidade no mundo e seus domínios. A metodologia adotada foi qualitativa, 
afim de entender sobre o conteúdo, as preocupações, o que isso incide e os níveis de análise, 
e quantitativa, na medida que foi identificado a repetição de alguns conceitos e ideias, a partir 
de revisão bibliográfica sobre colonialidade, feminismo negro e Estudos da Paz. Das leituras 
de colonialidade foi possível extrair de onde ela surgiu, como opera e se adapta nas estrutu-
ras, além de entender no que ela influencia na compreensão de múltiplos aspectos do mundo, 
como: os do saber, do poder, da economia. Seguindo para o feminismo negro, a leitura con-
firmou que a interseccionalidade está na essência do feminismo negro e pode ser usada como 
uma ferramenta de análise, já nos temas centrais de debate do feminismo negro é possível 
esclarecer de que forma a colonialidade opera contra a existência da mulher negra. Entender 
que a vivência de um indivíduo está diretamente influenciada por intersecções de raça, gê-
nero, sexualidade e outras categorias potencialmente discriminatórias, é fundamental para 
identificar a profundidade das raízes coloniais. As imagens de controle e o poder de autodefi-
nição foram os debates focados para explicar a relação colonialidade e matriz de dominação, 
e a superação dessas para melhorar a vivencia da mulher negra. O último momento de leitura 
se deu sobre os Estudos da Paz, onde foi possível observar a ausência do reconhecimento 
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da colonialidade na construção da disciplina, que recentemente buscou adquirir caráter mais 
emancipatório com uma epistemologia positiva. A grande questão é como ter esse caráter, se 
o elemento que deve ser problematizado para superar múltiplas violências contra o indivíduo, 
não é reconhecido e questionado. Juntando todas as conclusões e anotações dos meses de 
pesquisa, foi possível delinear uma brecha na disciplina dos Estudos da Paz para inserir a 
interseccionalidade do pensamento feminista negro e poder questionar a colonialidade dentro 
da disciplina, através da epistemologia positiva. A paz atualmente não pode ser definida ape-
nas como a ausência de guerra ou violência direta, o que seria categorizado como paz nega-
tiva, mas deve ser pensada também como a ausência de violências indiretas, que operam 
estruturalmente e culturalmente, sendo então uma paz positiva alcançada ao serem resolvidas 
todas as violências, inclusas as indiretas (estruturais e culturais). Pensar a paz para uma mu-
lher negra, através da ótica da interseccionalidade aplicada nos estudos da paz, é pensar 
sobre a resolução das violências estruturais e culturais que as impossibilitam de ocupar novos 
espaços, de superar os efeitos desprezíveis das imagens de controle sobre a identidade delas 
na dimensão simbólica, de reconhecer a mulher negra, racializada, como sujeito de direito tão 
importante quanto um sujeito branco nas dimensões econômica e política. O método da inter-
seccionalidade não se restringe ao grupo das mulheres negras, pois existem muitas intersec-
ções afetando a vida de outros grupos por sistemas discriminatórios, ele abre um grande leque 
necessário de discussão sobre outras diversas matrizes de opressão nos Estudos da Paz 
complementam seu ideal de interdisciplinaridade, com perspectivas feministas negras, para 
se pensar a paz positiva. 
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1. RESUMO

Essa pesquisa visa analisar o tema do desenvolvimento na Revista da CEPAL, criada em
1976. Desde sua fundação, em 1948, a CEPAL passou por cinco fases. A primeira começou
nas suas origens e durou toda década de 1950, conhecida como industrialização pela
substituição de importações; a segunda etapa foi durante os anos 60 e é caracterizada
pelas reformas para desobstruir a industrialização; nos anos 70 a comissão passou pela
reorientação dos “estilos” de desenvolvimento para a homogeneização social e a
diversificação pró-exportadora; os anos 80 ficou conhecido pela superação do problema do
endividamento externo mediante o ajuste com crescimento; e dos anos 90 até hoje, a
CEPAL está na chamada etapa transformação produtiva com equidade. Para executar essa
pesquisa, foram analisados artigos que levam em seus títulos a palavra desenvolvimento,
desde seu primeiro número em 1976 até o ano de 2021, contando com 84 artigos. Do ponto
de vista metodológico, utilizaremos os pressupostos da Análise do Discurso. A análise
quantitativa relaciona as principais pautas da Revista relativas ao tema do desenvolvimento.
E, em questões qualitativas, através da análise do discurso, interpreta-se a relação das
pautas com cada etapa da Comissão.
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1. RESUMO

Preocupando-se em compreender como propagou-se as epidemias e pandemias entre os
povos indígenas no contexto histórico do século XX, a presente pesquisa fundamentou-se
em um estudo de referências bibliográficas e fontes históricas, abrangendo o período de
1940 a 1977 na região Sul do Brasil. Para tal, voltamo-nos à pesquisa em acervos online,
utilizando especificamente o Armazém Memória na área de documentos indígenas. Sendo
levantados o Boletim Interno do Serviço de Proteção aos Índios (1941-1966), as Comissões
Parlamentares de Inquérito de 1963, 1968 e 1977, a CPI de caráter regional ocorrida no Rio
Grande do Sul em 1968, e o Relatório Figueiredo de 1967-1968. Além de observarmos
notícias de jornais da época, o Boletim do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e o
documento formulado por bispos e missionários em 1973, anexado à CPI de 1977,
denominado Y-Juca-Pirama. Constatamos, dessa forma, que as epidemias que atingiram e
ainda atingem os povos indígenas são geradas pelos processos de violência, esbulho
territorial e roubo de suas riquezas naturais. Nos Boletins Internos do SPI de 1942 a 1946 há
inúmeros relatos de epidemias recorrentes de gripe e sarampo nos postos indígenas de
Nonoai/RS, Guarita/RS, Fioravante Esperança/PR, Cel. Telêmaco Borba/PR e Dr. Carlos
Cavalcante/PR, levando a óbito principalmente crianças e idosos. Em carta destinada ao
SPI, publicada em um dos boletins internos, o ex-governador de Santa Catarina, Adolpho
Konder, afirma ter encontrado os guaranis do Irani e os botocudos do Plate em péssimas
condições de vida, sem escolas, remédios, assistência médica e vestimentas e cobertores
para o inverno [1]. Na CPI realizada em 1963, indica-se que os povos indígenas sofriam com
o abandono do SPI e a falta de assistência médico-sanitária. Inclusive, na justificativa para
composição desta CPI, afirma-se que há cerca de 300.000 indígenas vítimas de tuberculose,
malária e subnutrição [2]. Ademais, o SPI é chamado de serviço de perseguição. Um dos
depoimentos para a CPI de 1968, realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul, revela como a sede do SPI, em Curitiba, ignorou os comunicados acerca da tuberculose
que afetava o posto indígena de Nonoai/RS. O encarregado do posto Paulino de
Almeida/RS foi denunciado na CPI de 1968 por não distribuir remédios aos indígenas,
optando por guardá-los, o que causava a morte de muitos. Em depoimento à CPI de 1977, o
Padre Antonio Iasi Júnior compara a Funai ao Esquadrão da Morte, mencionando que a
Fundação cometeu diversos crimes contra a vida dos indígenas e seu patrimônio. Ademais,
intitula o SPI de “Serviço de Proteção aos Íntimos” [3]. Afirma-se no Relatório Figueiredo que
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a falta de assistência aos povos indígenas era utilizada como forma de praticar o
assassinato destes, sendo constantes as cenas de fome, miséria, subnutrição, doenças e
parasitoses internas e externas. O posto indígena de Nonoai/RS, por exemplo, possuía uma
enfermaria extremamente precária, em que o doente ocupava o mesmo cômodo que cães e
porcos. No Y-Juca-Pirama afirmava-se que a espoliação de terras é uma situação de
genocídio, já que os povos indígenas não podem viver sem estas. Os documentos
analisados nos permitem evidenciar, portanto, que havia uma rotina de omissões e ações
irregulares por parte do Estado no atendimento à saúde indígena no sul do Brasil.
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1. RESUMO 
 
A América do Sul possui importante papel no comércio internacional dada sua grande 
capacidade de produção e exportação de commodities, essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento dos Estados. Esse é um dos fatores pelos quais tanto os Estados Unidos 
quanto a China buscam manter relações comerciais com os países da região. A China tem 
destinado investimentos de distintos tipos e finalidades para a região sul-americana, entre 
1990 a 2009 maior parte desses investimentos se destinava aos setores de recursos naturais 
como o petróleo, cobre, aço e soja, entretanto após 2013, quando a iniciativa “One Belt, One 
Road” - que consiste em uma rede de ferrovias, oleodutos, rodovias e passagens de fronteira 
simplificadas para a integração comercial - passou a incluir a América Latina, o país começou 
a realizar grandes investimentos em infraestrutura, principalmente nos setores de energia, 
indústria e transporte, devido a carência e baixa condição dos países sul-americanos em 
despender capital para a construção de infraestrutura básica, assim como pela necessidade 
de realizar o escoamento de produtos agrícolas (COSTA, 2011). Além de facilitar a exportação 
de produtos entre os países, contudo, alguns projetos propostos não foram iniciados, como é 
o caso da Ferrovia Transcontinental (ou Ferrovia Bioceânica) entre Brasil e Peru, e outros 
estão em processo de conclusão, como é o caso das represas do Rio Santa Cruz, na 
Argentina. Segundo o  AidData, laboratório de pesquisa e inovação americano, parte da 
dificuldade de implementação desses projetos é causada por escândalos de corrupção, 
violações trabalhistas, riscos ambientais e protestos (presente em 35% dos projetos da 
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iniciativa), além de possuir um prazo maior para a realização em comparação aos projetos 
realizados por fora da iniciativa Belt and Road (GALÃO, 2022). Dessa maneira, a presente 
pesquisa busca entender a presença e atuação da China e dos Estados Unidos na América 
do Sul através das iniciativas em infraestrutura, para isso, foram mapeados projetos de 
infraestrutura na América do Sul financiados pelas duas potências a partir de setores. Como 
resultados dessa pesquisa, observamos que os EUA trata de propostas de investimentos em 
infraestrutura na região em seus discursos, contudo, após o rejeição da proposta da Área de 
Livre Comércio das Américas (ALCA) em 2005, as prioridades estadunidenses passaram a 
ser a segurança, fazendo com que poucos projetos se concretizam na prática e possibilitando 
a entrada de outros atores na América do Sul, momento em que houve a ascensão da 
presença chinesa a região (SORIA; GARCÍA, 2022, p.10). Além disso, os projetos que 
recebem investimentos chineses estão relacionados principalmente ao facilitamento da 
exportação de matérias primas, como a construção e renovação de ferrovias e rodovias. 
Assim, ao analisar os investimentos em infraestrutura realizados na América do Sul, é possível 
observar as vantagens dessa relação para ambos os lados, sendo que a superação das 
dificuldades encontradas pela relação China-América do Sul poderia potencializar o 
desenvolvimento da região sul-americana. 
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1. RESUMO 
 
O processo de globalização se manifesta no espaço geográfico através dos avanços do meio 
técnico-cientifico-informacional, que se refere à junção e evolução das técnicas, atreladas à 
informação, e ao conhecimento científico. A abertura da economia brasileira para exterior, por 
volta dos anos 1990, ocasionou um aumento da competição e fez com que as empresas que 
aqui já estavam, precisassem se reorganizar para acompanhar as dinâmicas globais. Assim, 
na atualidade, o capitalismo demanda uma variável essencial para as transações econômicas: 
informação. Estas informações, atreladas à ciência e tecnologia, resultam em um recurso 
estratégico, geram maior competitividade perante outras corporações e, consequentemente, 
possibilitam novos usos do território, uma vez que a lógica capitalista global procura 
reestruturar espaços a fim de multiplicar seus lucros, aumentar seu capital e reduzir custos. 
Neste contexto, os agentes que detém um amplo conjunto de informações, saem na frente na 
competição pela inovação de seus produtos e serviços, além de adquirirem muito mais rápido 
uma atualização de seus processos produtivos e conquistarem novos mercados. Estes 
agentes, sejam produtores de informação, ou os que a compram, por um alto valor, podem 
ter seus produtos e serviços muito mais competitivos e se manterem na dianteira do setor em 
que atuam. A cidade de São Paulo, atualmente, é o mais importante centro informacional e 
financeiro do território brasileiro. Nesse compartimento territorial, é onde está a alta densidade 
tecnológica, informacional e comunicacional. O setor quaternário da economia, que engloba 
os chamados Serviços Intensivos em Conhecimento (SIC), implica em atividades que efetuam 
a obtenção, tratamento e difusão de informações, e possui papel importante na organização 
e funcionamento dos demais setores da economia (primário, secundário e terciário). As 
atividades deste setor atrelam conhecimento técnico e científico, algo essencial para as 
economias capitalista, seja para compreender o mercado consumidor, para tomada de 
decisões empresariais, lançamento de produtos, e até a análise do perfil de pagamento dos 
consumidores, foco desta pesquisa; assim, buscamos compreender o papel que estas 
empresas (Birôs de Crédito) exercem no processo de produção de informações. Segundo a 
Associação Comercial de São Paulo - ACSP (2022), os Birôs de Crédito são empresas que 
trabalham diretamente com a informação e histórico de pagamentos de pessoas físicas e 
jurídicas. Os principais Birôs de Crédito atuantes no território brasileiro são: Serasa Experian, 
SPC Brasil, SCPC Boa Vista, Quod e TransUnion Brasil. Com o aperfeiçoamento das 
tecnologias da informação, este sistema de verificação se tornou ainda mais ágil e com um 
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perfil de pagamentos de cada consumidor. Dentre os serviços prestados, os Birôs de Crédito 
trabalham com a composição dos chamados Cadastro Negativo e Cadastro Positivo. O 
cadastro negativo é um sistema que reúne diversas informações relacionadas a 
movimentações financeiras de uma determinada pessoa que não foram honradas dentro do 
prazo estabelecido pelos credores. O cadastro positivo, por sua vez, pode se tornar mais 
eficiente na tomada de decisão sobre concessão de crédito por traçar um perfil mais detalhista 
do solicitante de crédito. Evidenciamos, ainda, que as sedes dos principais Birôs de Crédito 
se apresentam de forma concentrada na metrópole de São Paulo. A localização destas 
empresas é estratégica, assim, a localização na região metropolitana de São Paulo ocorre, 
dentre outros elementos, por este ser o lugar onde há maior difusão de informações 
financeiras. A classificação de pessoas físicas e jurídicas, através do seu histórico de compras 
e pagamentos, oferece aos clientes dos Birôs de Crédito uma informação que será analisada 
antes da concessão de alguma modalidade de crédito. Vale destacar, contudo, que o Brasil é 
um país com profundos desequilíbrios nos níveis de renda e onde predomina a cobrança de 
elevadas taxas de juros. Desta forma, a classificação de pessoas (ou mesmo micro e 
pequenas empresas) quanto a sua capacidade de pagamento de dívidas, acaba se tornando 
mais um elemento da desigualdade socioespacial. 
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1. RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo problematizar a ausência de noção de raça na 
produção acadêmica dos Estudos para a Paz. O argumento da pesquisa foi de que abordar 
criticamente essa agenda é possível delinear a forma como a branquitude é responsável por 
sustentar formas de violências estruturais ao passo que é pouco problematizada nessa 
agenda de estudos. Ao considerar o espaço limitado de pesquisas que destaquem a 
branquitude, marcação racial do indivíduo branco, como elemento de influência, e que há um 
esquecimento sistemático da noção e importância da raça nas relações internacionais. E 
ainda, considerando que os Estudos para a Paz não desviam completamente de tais críticas, 
sendo assim, essa pesquisa buscou investigar a noção de Branquitude, e seus efeitos nos 
Estudos para a paz. A pergunta central da pesquisa foi: De que forma os Estudos para a Paz 
são influenciados pela branquitude? De forma mais especifica, os objetivos foram: Descrever 
as características da Branquitude, e como essas influenciam na estrutura da sociedade; 
abordar os Estudos para paz e suas críticas; Destacar o elemento e a importância da raça 
nos desenvolvimentos dos Estudos para a Paz. Para tanto, a metodologia usada foi a revisão 
bibliográfica de autores das Ciências Sociais e de Relações Internacionais. O início se focou 
nos estudos decoloniais, fundamentais para a compreensão da raça como troca de 
identidade, e a inscrição do colonizado no projeto da modernidade, como apontado por 
Quijano e Mbembe. Em seguida, analisar as características e efeitos da branquitude através 
de autores dessa preocupação de pesquisa, desde W.E.B Du Bois, até as pesquisas mais 
recentes. Os estudos para a paz foram estudados visando compreender a formação dessa 
agenda de pesquisa, iniciada por Johan Galtung, e qual foi o caminho crítico tomado por essa 
agenda na produção, ou falta de produção acadêmica que interseccionam os temas da raça 
e o desenvolvimento da paz. Sendo assim, esse trabalho conclui que os estudos para a Paz 
atuam como ferramenta de apoio as aspirações universalistas, ao não se aprofundar na 
percepção e combate de questões culturais e estruturais sustentados pela branquitude. E 
ainda, argumenta que assim como as relações internacionais, os Estudos para a Paz são 
atravessados pela “linha de cor global” de Du Bois, e possuem uma “fragilidade branca da 
agenda, ao passo que há poucas pesquisam que afirmem a importância do elemento raça no 
processo da Paz. A solução proposta por esse trabalho foi a necessidade da descolonização 
dessa agenda. Dessa maneira, conseguirá escapar da posição que sustenta formas de 
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opressão social, e se concretizar como uma ferramenta de emancipação social de todos os 
indivíduos. Essa pesquisa culminou na elaboração de um artigo intitulado “A Branquitude nos 
Estudos para a Paz”, sendo apresentado em eventos como o 12ºSNSEP, ALACIP, e já 
aprovado no IV Encontro Brasileiro de Estudos para a Paz. Por fim, as perspectivas 
encontradas por essa pesquisa serão aprofundadas em uma futura iniciação científica e no 
trabalho de conclusão de curso do Bolsista, que analisarão os efeitos da branquitude na 
Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti. 
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1. RESUMO

O presente trabalho analisa criticamente o território do antigo lixão Arroio Dourado,
localizado no município de Foz do Iguaçu- PR, tendo como objetivo principal identificar os
diferentes tipos de usos do território que se manifestam nas paisagens. Ao longo da Avenida
das Cataratas o território é usado pela elite capitalista e é amplamente atendido por serviços
públicos, revelando-se uma paisagem valorizada. Por sua localização privilegiada constitui a
via de acesso aos principais atrativos turísticos da cidade, dispondo de hotéis imponentes,
resorts e condomínios fechados luxuosos. Por outro lado, o território contíguo, o Arroio
Dourado, o qual já foi usado como antigo lixão a céu aberto, carece de serviços
considerados básicos, necessários para o desenvolvimento pleno dos indivíduos em
sociedade, sendo esquecidos pelas autoridades públicas, constituindo-se uma paisagem
marginalizada. Associada a essas desigualdades espaciais outra problemática que se
verifica é a especulação imobiliária no território do Arroio Dourado e seus arredores que,
por conta da proximidade com a Avenida das Cataratas e, pelo fato de estar inserido no eixo
turístico do setor sul de Foz do Iguaçu, torna-se alvo de especuladores que compram
loteamentos no antigo lixão, esperando a implementação de infraestruturas no território,
para vender a preços exorbitantes em um futuro próximo. Com base nos argumentos ora
expostos, formula-se a hipótese de que a paisagem como recurso natural deveria ser de uso
coletivo. No entanto, o território é usado como valor de mercado, sendo explorado por
grandes agentes do sistema capitalista, interessados em aumentar seu capital, através da
construção de resorts, hotéis, condomínios luxuosos e mega atrativos turísticos, resultando
em profundas desigualdades espaciais. Os procedimentos metodológicos envolveram
pesquisa teórica, sob a óptica da Geografia Crítica, tendo como um dos principais autores o
geógrafo brasileiro Milton Santos, além de trabalho de campo para observação das
paisagens e o registro fotográfico, e a produção de material cartográfico. Os resultados da
investigação mostraram que os fatores mencionados anteriormente aprofundam as
desigualdades espaciais perceptíveis na paisagem, podendo-se então relacionar a
paisagem valorizada ao longo da Rodovia das Cataratas à evidente seletividade dos
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investimentos realizados pelo poder público, que privilegiam uma elite capitalista, enquanto
a população pobre continua marginalizada, excluída e carente de serviços básicos,
configurando uma fragmentação capitalista da paisagem. Por fim, a partir da execução desta
pesquisa foi possível compreender os diferentes tipos de usos do território do Arroio
Dourado, tendo em vista a análise social dentro deste conceito, em que produz a paisagem
através do seu uso, permitindo compreender a paisagem do Arroio Dourado e seu entorno.

Figura 1. Mapa de Localização Arroio Dourado- Foz do Iguaçu-PR
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1. RESUMO 
 
A Revolução Técnico-Científico-Informacional que desencadeou o fenômeno entendido como 
globalização da economia introduziu uma nova configuração espacial da expansão produtiva 
atribuindo a Tecnologia da Informação setor estratégico fundamental no desenvolvimento da 
economia capitalista em sua fase de internacionalização. O peso crescente do complexo 
eletrônico e sua aplicação na estrutura e organização empresarial inovou o setor industrial e 
a reprodução do capital. A difusão dos computadores e de equipamentos eletrônicos 
demandou um avanço importante nos programas operacionais desses equipamentos, o 
universo dos softwares. Os softwares, portanto, são peças chave na manutenção efetiva da 
nova ordem socioeconômica na organização do trabalho moderno, a Era Digital. Investimento 
em Pesquisa & Desenvolvimento no setor de informática e de telecomunicações consolidou 
as redes geográficas de circulação dos fluxos materiais e imateriais nas relações econômicas 
globais. Essa estrutura tecnológica necessita de uma articulação conjunto de ações e atores 
para se realizar concretamente. Recursos humanos, círculos de cooperação, Pesquisas & 
Desenvolvimento e captação de recursos são fundamentais, uma aliança intrínseca entre 
empresa, universidades, institutos de pesquisa, investidores e políticas governamentais. A 
organização mais evidente dessa cadeia produtiva é cristalizada pelas gigantes da 
tecnológica que dominam o mercado global configurando um verdadeiro oligopólio do setor. 
Porém na atualidade há um destaque de tecnologias emergentes que vem ganhando espaço 
no cenário mundial. A presente pesquisa vem apresentar as empresas de Tecnologia da 
Informação Uruguaias que vem se destacando no mercado internacional de Software em nível 
global. Empresas especializadas em tecnologia financeira, jogos e comércio eletrônico estão 
na lista de destaque do país latino-americano no cenário mundial do segmento da engenharia 
digital. GeneXus e a provedora de pagamentos digitais dLocal, assim como a plataforma de 
comércio de roupas Vopero, já possuem investidores importantes e um valor financeiro 
considerável no mercado de investimentos. Esse trabalho se propõe em apresentar a cadeia 
de produção e os círculos de cooperação estruturados por meio do território do Uruguai nesse 
setor estratégico da economia mundial, contribuições do Sul-Global para consolidação da 
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indústria 4.0. O Uruguai em ação! A metodologia de investigação dessa pesquisa tem como 
base referencial bibliografia conceitual da geografia econômica, da economia capitalista, 
investigações no banco de dados do Banco Mundial, das instituições nacionais de pesquisa 
do Uruguai e informações da página eletrônica oficial das empresas investigadas. 
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1. RESUMO

Diante dos processos de fragmentação entre os partidos políticos do campo de esquerda no

Brasil,  observa-se  uma  diferente  análise  de  estratégia  e  tática  de  atuação  dentro  da

sociedade  brasileira  e  latino-americana,  o  presente  trabalho  teve  como  objetivo  buscar

compreender como a diferenças dentre três partidos da esquerda brasileira (PT, PSTU e

PCB),  indicam  uma  diferente  forma  de  visão  e  aproximação  do  processo  político

venezuelano,  iniciado  em  1999  pelo  presidente  Hugo  Chávez,  processo  este  que  foi

denominado “Revolução Bolivariana”. Nesta pesquisa, foram realizadas análises acerca de

documentos oficias dos partidos citados e artigos publicados em seus jornais. Além disso,

foi  realizado  uma  investigação  acerca  da  bibliográfica  sobre  o  processo  político  na

Venezuela durante os anos de 1999 até o presente momento, ademais, foram utilizados

materiais bibliográficos sobre as relações políticas dos partidos de esquerda brasileiros. No

decorrer da pesquisa foram compreendidos diferentes objetivos táticos dos três partidos, em

primeiro momento,  pode-se observar que dos três partidos,  o PT caracteriza-se como o

único não marxista (apesar de ter em sua origem grupos marxistas), assim tem grande parte

de sua atuação na institucionalização e compreende o processo na Venezuela como uma

vitória  democrática,  já  PSTU  e  PCB  partidos  denominados  marxistas  e  revolucionários

observam determinadas contradições dentro do processo. A investigação encontra-se ainda

em andamento, e busca desenvolver-se uma análise ampla sobre o processo na Venezuela,

uma compreensão minuciosa de cada um dos partidos sobre a Revolução Bolivariana, e

principalmente caracterizar como, ao observar as diferentes análises, pode ser constatado

diferenças em seu espectro político-ideológico.
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1. RESUMO 
 
Alguns problemas filosóficos, por mais simples que pareçam ser, carregam consigo um 
importante teor de complexidade. Sendo assim, faz-se de extrema importância abrir as janelas 
do entendimento e estar pronto para se enveredar nos caminhos do conhecimento filosófico. 
Questões estas que por vezes permeiam o campo da temporalidade, como as questões 
apresentadas nesta iniciação científica. No livro intitulado Bergsonismo, Gilles Deleuze 
apresenta questões importantíssimas sobre a duração (durée), a memória (mémoire) e o 
impulso vital (élan vital). Esta iniciação científica objetivava estabelecer o percurso conceitual, 
inspirado em Bergson, que dá embasamento à noção de imagem-movimento abordada por 
Deleuze em seus estudos acerca de cinema. A hipótese central que norteou a proposta foi a 
análise do conceito de imagem-movimento como uma possível explicação ao fenômeno de 
transição entre um passado ontológico, constitutivo da memória, para uma imagem no 
presente. A metodologia de pesquisa considerou a leitura estrutural dos textos propostos, de 
acordo com o indicado nas referências desta pesquisa. Graças ao anterior, o estudo resultou 
no conhecimento de que, de forma a tornar mais sucinta e clara a ideia, o passado é o único 
possuidor do ser em-si ontológico, enquanto que o presente é o único que contém um aspecto 
psicológico. No presente é que se tem os aspectos das percepções que compõem uma 
imagem, já o passado é possuidor das lembranças puras. Este processo de transição entre a 
lembrança pura e a imagem pura é marcada pelo movimento. Movimento este que é explicado 
por um corte instantâneo no tempo. Logo, se concluiu que a interpretação que Deleuze faz 
sobre a teoria bergsoniana do tempo, traz alguns aspectos problemáticos importantes. 
Explicar e conceber um novo aspecto sobre a temporalidade é um destes problemas 
filosóficos importantes, porque agora não mais se entende o presente como uma sucessão 
do passado, mas sim ao fato de que presente e passado são contemporâneos deles mesmos. 
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1. RESUMO 
 
Este projeto de pesquisa foi destinado a apresentar e fortalecer a questão energética nos 
países do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e o impacto da pandemia 
do Corona Vírus-COVID-19 (Sars-Cov-2) na transição tecnológica do setores de energia dos 
países dos BRICS, assim como o impacto da mesma na chamada pós-pandemia. Este projeto 
também se justificou pelo papel tido como estratégico da Integração regional no cenário 
internacional, sendo que a questão energética adquiriu para a civilização urbano-industrial 
principalmente na contemporaneidade o papel de potencializadora da inovação nas 
capacidades tecnológicas em saúde, educação, economia, relações internacionais e mesmo, 
também nas políticas internas e externas no que concerne a capacidades ofensivas e 
defensivas de um Estado. Este projeto foi desenvolvido a partir de esforços simultâneos e 
complementares de frentes de trabalho especificas, tendo como foco principal a consolidação 
das pautas tecnológicas de combate à pandemia no Observatório dos BRICS e das Relações 
Sul-Sul, no Observatório Latino-Americano da Geopolítica da Energia e no Observatório 
Latino-Americano da COVID-19, cuja função essencial era de se estabelecerem como 
espaços de difusão de conhecimento atualizado, crítico e pertinente ao objetivo da avaliação 
dos impactos da pandemia, da temática da Energia e da Integração Regional no espaço dos 
países do grupo BRICS. Por isso, monitorar a Grande Estratégia adotada pelos países 
emergentes dos BRICS para essas transições foram e serão temas recorrentes das análises 
realizadas pelos Observatórios e por este projeto tomando os seguintes aspectos da Grande 
Estratégia de cada um dos países do grupo em consideração: (I) Processos de Transição 
Tecnológica; (II) Transição tecnológica na área de Energia, e, (III) Transição tecnológica na 
área da Saúde, mais especificamente inovações tecnológicas advindas ou resultantes do 
esforço dos atores integrantes dos BRICS no processo de enfrentamento ou combate à 
pandemia mundial do Coronavírus. Tendo os mesmos servido como repositórios de notícias, 
artigos, livros, teses e materiais audiovisuais que abordem estas pautas para a popularização 
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deste conhecimento, seguiu-se posteriormente após a compilação de conteúdo e a divulgação 
de materiais, dados e outros conteúdos, além de material de autoria do próprio projeto  deu-
se assim a continuidade neste projeto em estudos de caso a partir da compilação e análise 
de conteúdos coletados dos países dos BRICS no tema citado, sendo o resultado  esperado 
em termos de divulgação científica  no campo das Ciências Humanas e Sociais aplicadas a 
difusão de informação crítica e verificável assim como a garantia de acesso público e gratuito 
à estes materiais como também analisar o papel das múltiplas transições tecnológicas 
atualmente em andamento nos países do grupo BRICS, especialmente a transição de 
tecnologias energéticas  e as tecnologias médico-sanitárias, ou do campo da saúde partindo 
da premissa de que essas transições estão diretamente relacionadas e impactam a transição 
de poder em andamento no Sistema Internacional também esclarecendo  sob qual medida 
estes influenciaram diversos setores basilares da civilização urbano-industrial 
contemporânea, que dependem essencialmente da segurança energética e da segurança 
médico-sanitária para seu funcionamento.  
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1. RESUMO 
 
Para se pensar em cidades mais humanizadas, é importante entender como o espaço físico 
se estrutura e se organiza e como ele reflete na vida cotidiana da população. Um dos 
caminhos para compreender este processo é identificar as características da morfologia 
urbana, que consiste no estudo da forma urbana, ou seja, a composição e transformação das 
ruas, quadras, lotes e edificações e suas funções, que ocorrem a partir de processos 
históricos, econômicos, sociais e culturais de um determinado local (RAMMÉ, 2020). Deste 
modo, ao analisar as cidades contemporâneas, pode ser observado diversos processos de 
fragmentação e segregação urbana, que separam as pessoas por classes sociais em 
diferentes territórios da cidade, que por sua vez, apresentam formas urbanas distintas 
(RAMMÉ, 2020). Soma-se a isso, o aumento da criminalidade e a busca por meios individuais 
de segurança, que resultam na compra ou aluguel de imóveis cercados por muros e com 
controle de acesso (FIGUEREDO, 2012). Esses processos contribuem para o aumento 
gradativo de Condomínios Horizontais Fechados (CHF) que, por sua vez, são produtos 
imobiliários com enclaves fortificados, apresentados como um conjunto de moradias 
unifamiliares, com acesso a natureza, bens de serviço, lazer e infraestrutura para aqueles que 
podem pagar. Com isso, essa parcela da população passa a se retirar da vida urbana pública 
e coletiva, além de criar uma atmosfera homogênea com moradores que têm a mesma cor, 
classe social e econômica (SOUZA, 2019). Em Foz do Iguaçu (PR), os CHF correspondem a 
51,72% do número de territórios habitacionais aprovados entre os anos de 2001 e 2016, 
gerando impactos significativos na paisagem urbana local. Sendo assim, esta iniciação 
científica teve como objetivo auxiliar na identificação dos padrões morfológicos dos 
condomínios horizontais fechados de Foz do Iguaçu, a partir de uma perspectiva 
histórica e multiescalar, tendo como base teórica a escola inglesa de morfologia 
urbana. Para isso, foram produzidos mapas, tabelas e textos que compõem o relatório da 
pesquisa, o qual contém um referencial teórico que embasa a leitura do território, a partir da 
perspectiva da morfologia urbana e dos principais conceitos que incidem sobre os CHF e sua 
produção dentro da cidade contemporânea. Além disso, foram levantadas as principais 
legislações urbanísticas federais e municipais, com vistas a compreender o quanto elas 
direcionaram a forma destes produtos imobiliários e o quanto elas foram respeitadas, ou não, 
ao longo dos anos. Após esta etapa teórica da pesquisa, foram realizados os levantamentos 
físico espaciais dos CHF aprovados e implantados até o ano de 2016. Assim, primeiramente 
organizou-se a base cartográfica georreferenciada do município no programa livre QGIS, 
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fornecida pela Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos, com o perímetro, as 
quadras e os lotes dos CHF. Além desta base, foi organizada uma planilha no Excel com o 
número, o nome e o ano de implantação destes CHF. Com isso, identificou-se que nos últimos 
anos a busca por este tipo de produto imobiliário têm aumentado gradativamente. 
Posteriormente, foram georreferenciadas imagens satélites de 2017 obtidas do Google Earth 
e foram desenhados, manualmente, o perímetro de todas as edificações. Por fim, foram 
identificados 12 padrões morfológicos dos CHF de Foz do Iguaçu. Para essa identificação, 
levou-se em consideração a área total dos CHF, o tamanho das ruas e seu formato, o número, 
área total e o formato dos lotes, o número, área total e área média dos lotes residenciais, o 
número e área total dos lotes residenciais edificados e, por fim, o número, á área total e média 
das edificações. Estes padrões morfológicos servirão como base para alcançar o objetivo 
geral da pesquisa a qual está IC está relacionada, que é compreender qual sua influência na 
condição da urbanidade dos territórios predominantemente residenciais de Foz do Iguaçu. 
Com esta pesquisa, é possível observar que todos esses empreendimentos imobiliários 
apresentam padrões morfológicos que não dialogam com a paisagem do entorno, por seu 
porte, formas variadas e barreiras físicas, elementos que segregam o espaço e as pessoas 
que nele habitam. Entretanto, quando se trata de sua estrutura interna, pode ser observado 
que as vias, as quadras e lotes e as edificações fazem parte de um conjunto harmônico. Em 
síntese, pode ser concluído que, de fato, os CHF de Foz do Iguaçu-PR, assim como em outras 
diversas cidades brasileiras, são respostas individuais para problemas urbanos que devem 
ser tratados de maneira coletiva e que sua estrutura física intensifica ainda mais a segregação 
espacial, racial e social, gerada pela desigualdade social e pela ausência do direito à cidade 
para toda população, de forma igualitária. Sendo assim, se faz necessário pensar em novos 
métodos e mecanismos para minimizar as problemáticas geradas por estes produtos 
imobiliários, sendo a morfologia urbana o ponto de partida, pois sua compreensão auxilia na 
reformulação de políticas públicas que tenham como objetivo a construção de cidades mais 
justas e humanizadas. 
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1. RESUMO
Esse plano de trabalho integrou o Projeto de Pesquisa: Mulheres Negras entre fronteiras:
Políticas Públicas e Espaços Sociais de Atuação. Teve como objetivo a realização de uma
etnografia da Comunidade Quilombola de Apepu, entretanto esse processo abriu horizontes
étnicos e de pertencimento, como por exemplo os quilombos urbanos. Nesse sentido, para
elucidar o trajeto já realizado no projeto, como a iniciação dos estudos e contatos com o
Quilombo Apepu, a análise das vivências nos espaços religiosos de matriz africanas, no
caso desta pesquisa realizada, os Ilês localizados na cidade de Foz do Iguaçu e também a
efetivação de algumas ações voltadas para a comunidade, como por exemplo, a escrita do
livro “Vozes Mulheres da Améfrica Ladina”. Todas essas práticas tiveram como
especificidades debater a relevância da mulher negra na construção e permanência no viés 
do aquilombamento e como suas vivências e escrevivências são determinantes para se
entender o quilombo, não somente como espaço geográfico, mas também como a
construção de um território. Estas mulheres que tiveram suas vivências e pertencimentos
abordados no projeto, ressignificam com seu corpo de mulher negra, quilombola e de axé,
os lugares onde circulam, transformando-os em quilombos, sejam urbanos ou não. O
Quilombo é o nome dado aos espaços e as comunidades criadas por populações que se
formaram a partir de situações de resistência territorial, social e cultural no Brasil, onde
pessoas negras escravizadas fugiam em busca de liberdade e se organizavam em
comunidades autônomas. Foi necessário estender o objetivo desse projeto a partir do
momento que identificamos e reconhecemos as comunidades tradicionais de religiões de
matriz africana como um espaço de aquilombamento. São quilombos urbanos, com toda a
origem e pertencimento que um quilombo transborda. Estes, são espaços de acolhimento e
resgate da cultura ancestral negra, atentando para o papel das mulheres negras no contexto
de resistência e fortalecimento de seu pertencimento como quilombolas. Sendo assim, o
projeto especificou e abordou o debate desses espaços de visibilidade e reconhecimento
dos territórios pertencentes a população quilombola na região, trazendo a percepção na
construção da identidade quilombola com ênfase nas trajetórias de mulheres negras. 

Figura 1. Autoras Quilombolas. LANÇAMENTO LIVRO 2022.



IV SIEPE  |  129

ISSN: 1983-6554

Palavras-chave: pesquisa, quilombo, quilombo urbano, mulheres negras, quilombolas, livro, améfrica
ladina, candomblé, Apepu.

2. REFERÊNCIAS

1. EVARISTO, Conceição. Olhos d'água. Pallas Editora, 2016.
 
2. RATTS, Alex. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto,
2006.
 
3. Ângela Maria de Souza. Júlia Batista Alves. Flavia Regina Dorneles Ramos. Vozes Mulheres da Améfrica
Ladina. 1 edição. São Paulo. Editora Dandara. 2022.

3. AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG-UNILA, ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq da UNILA e a Plataforma Carlos
Chagas por viabilizar a realização dessa pesquisa e pela oportunidade de integração e aprendizado
com esse trabalho.



IV SIEPE  |  130

ISSN: 1983-6554

DIAGRAMAÇÃO DE DICIONÁRIO BILÍNGUE ILUSTRADO DE
CONFORTO LUMÍNICO PARA EDIFICAÇÕES

Eduarda Regina Lopes Fank(1)*, Giuliana dos Santos Paz(2), Helenice Maria Sacht(3),
Egon Vettorazzi(4)

(1) Bolsista IC-AF do/da,  Fundação Araucária, Arquitetura e Urbanismo, Instituto Latino-Americano de
Tecnologia, Infraestrutura e Território - ILATIT, Universidade Federal da Integração Latino maericana -

UNILA.
(2) Colaboradora, Escuela de Arquitectura, Universidade de Santiago (USC).

(3) Coorientadora, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território - ILATIT,
Universidade Federal da Integração Latino maericana - UNILA.

(4) Orientador, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território - ILATIT,
Universidade Federal da Integração Latino maericana - UNILA.

*E-mail de contato: erl.fank.2018@aluno.unila.edu.br

1. RESUMO

O objetivo do trabalho foi desenvolver a diagramação final de um dicionário ilustrado
bilíngue, em português e espanhol, de conforto lumínico, para auxiliar e incentivar os
estudantes e profissionais, de arquitetura e urbanismo e engenharia civil, a utilizarem
estratégias passivas na arquitetura, promovendo qualidade do ambiente construído e
eficiência energética. A metodologia adotada foi dividida em duas etapas principais. A
primeira etapa foi a pesquisa de referências bibliografias para analisar a diagramação e
organização de livros e dicionários bilingues; a definição do projeto gráfico, estabelecendo
os critérios de organização do texto e das imagens, cabeçalho, rodapé, elementos visuais,
tipologia, palheta de cores, formato da folha que será utilizado e a definição do modelo
(template) para realizar a diagramação. O programa computacional utilizado foi o Adobe
InDesign. A segunda etapa, que está em desenvolvimento, consiste na revisão dos textos e
imagens, para finalização e sua posterior publicação digital com aproximadamente 200
páginas de conteúdo. A diagramação do dicionário de conforto lumínico foi realizada em
conjunto com outros dois dicionários, de conforto térmico e acústico. Como resultado, foi
desenvolvida uma uma identidade visual própria para cada dicionário, com uso de diferentes
cores, porém, com uma diagramação comum à todos. Com a publicação do dicionário, é
esperado que a diagramação, organizando os textos, imagens e fotos, tornem a leitura de
fácil compreensão, principalmente adaptada para os meios digitais e que possa contribuir
com a democratização do conhecimento em especial entre a comunidade acadêmica e
profissional latino americana.
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Figura 1. Páginas para o Dicionário de Conforto Lumínico.
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1. RESUMO 
 
Indicadores são instrumentos flexíveis que podem ser aplicados em diversas áreas, estes 
possuem como principal objetivo apontar o desempenho de determinado assunto durante um 
período, de forma qualitativa ou quantitativa. São instrumentos que retratam um momento 
específico da realidade social, dessa forma constituem recursos metodológicos das várias 
dimensões das políticas públicas. Um indicador social “[...] é uma medida, em geral, 
quantitativa, dotada de significado social substantivo, e é usado para aproximar, quantificar 
ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico, para pesquisa acadêmica 
ou programático, para formulação de políticas” (JANUZZI, 2017, p. 21). Segundo Regilson 
Borges (2010) para mensurar a qualidade de uma instituição deve-se usar indicadores, que 
vão contribuir para medir e acompanhar o planejamento, o monitoramento e o impacto de uma 
determinada política. Os indicadores, quando transformados em números, tornam-se 
variáveis operativas que permitem mensurar um conceito que não permite mensuração direta. 
O objetivo deste trabalho é analisar indicadores socioeconômicos para contribuir no 
diagnóstico de problemas sociais e para o monitoramento das políticas públicas municipais 
na cidade de Foz do Iguaçu. A metodologia utilizada está pautada na abordagem quantitativa 
e em pesquisas bibliográficas, revisão de literatura, revistas eletrônicas e artigos científicos 
sobre o tema “elaboração de indicadores da qualidade da educação”. Buscou-se identificar 
na literatura quais são os indicadores atualmente utilizados para avaliação da educação, 
notou-se que o mais utilizado é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 
é um indicador sintético, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para medir a qualidade do aprendizado nacional e 
estabelecer metas para a melhoria do ensino. Combina informações de desempenho em 
exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas 
de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) – com informações 
sobre rendimento escolar e aprovação. Com uma grande importância, em termos de 
diagnóstico e norteamento de ações políticas focalizadas na melhoria do sistema educacional, 
focado em dois principais eixos: detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos 
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apresentem baixa performance em termos de rendimento e proficiência e monitorar a 
evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou redes de ensino (IDEB, 
2022). Ao analisar os dados do IDEB da cidade de Foz do Iguaçu percebeu-se que desde o 
ano de 2007 o desempenho das escolas Municipais superou as metas estabelecidas, assim 
como as escolas estaduais. No caso das escolas privadas, apesar de não atingirem as metas 
estabelecidas nos anos de 2009 a 2019, as notas do IDEB são superiores às das escolas 
públicas, tanto estaduais como municipais. Houve um aumento significativo do IDEB no 
município em relação à média projetada para a cidade entre os anos de 2007 até 2019, que 
é significativamente superior à média do Brasil. Os resultados do IDEB têm melhorado desde 
2005, superando as metas projetadas para cada ano. Pode-se observar que o município de 
Foz do Iguaçu tem um bom desempenho na avaliação do IDEB. No caso específico das 
escolas municipais, verificou-se que os indicadores apontam que no conjunto dessas escolas 
ocorreu melhoria consistente ao longo da década de 2010, com os resultados do IDEB 
observado superando as metas estabelecidas para essas escolas. Esse aspecto é importante, 
ainda que o desempenho dessas escolas, comparativamente às escolas estaduais e privadas, 
seja menor. Ou seja, ainda que o desempenho dos alunos das escolas municipais, tanto na 
prova Brasil como em termos de aprovação nos anos analisados, esteja abaixo daquele 
verificado nas escolas estaduais e privadas, esse desempenho tem uma trajetória de 
elevação, melhorando os indicadores. Possivelmente, essa melhoria nos resultados do IDEB 
resultou de diversas políticas públicas implementadas para aprimoramento do ensino, 
especificamente, tal como aquela prevista na Lei n° 3755, de 18 de outubro de 2010, que 
estabeleceu o pagamento de um prêmio a todos os servidores lotados em escolas municipais. 
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1. RESUMO

O termo Patrimônio Histórico abrange todo bem natural, imóvel, documento, cultural,
religioso e estético de grupos e sua relevância e necessidade se dão pela importância de
preservar todo bem que nossos antepassados produziram. Este tema é conteúdo
obrigatório nos currículos de Arquitetura e Urbanismo e, neste sentido, esta pesquisa teve
como objetivo verificar como ele se apresenta em alguns dos principais cursos de
Arquitetura de universidades públicas dos países da tríplice fronteira, analisando a estrutura
curricular dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo da USP, UFBA, UFRN, UNILA, UFSM,
UFRGS, UFSC (Brasil), da UBA (Argentina) e UNA (Paraguai), instituições representativas
na área de Arquitetura e/ou de Patrimônio Histórico e Restauro. Foram realizadas análises
quantitativas e qualitativas nos PPCs, buscando verificar, respectivamente, a ocorrência do
tema nas disciplinas de cada matriz curricular das instituições pesquisadas e de que
maneira e em qual período do curso o tema aparece nas mesmas. Através do Gráfico 1 é
possível observar a concentração das disciplinas entre o sexto e oitavo semestre, o que
caracteriza que a temática tem sido priorizada nos semestres/períodos finais da graduação.
Verificou-se também que há uma heterogeneidade no número e tipo de componentes
curriculares ofertados entre as universidades analisadas, sendo que a USP se destaca por
possuir a maior carga horária e maior número de disciplinas, porém em grande parte por
meio de disciplinas optativas, a UNILA vem em segundo, com todas disciplinas obrigatórias,
em sequência, em ordem decrescente, encontram-se a UFSM, UFSC, UFBA, USP e UFRN.
Mediante a essas análises foi possível observar que parte das universidades desenvolvem
o ensino da temática por meio apenas de disciplinas teóricas (UFBA, UFRN, UFRGS e
UBA), enquanto outra parte possui também disciplinas teórico-práticas e/ou de trabalho
projetual (USP, UNILA, UFSM e UFSC).
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Gráfico 1.Disciplinas por Semestre.
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1. RESUMEN 
 
Las zonas rurales de América Latina han experimentado diversas transformaciones en las 
últimas décadas. El establecimiento de la modernización de la agricultura, su afianzamiento 
con la industria y el crecimiento de la producción y la productividad corresponden a procesos 
significativos que junto a la persistencia de problemáticas sociales en el campo, como la 
pobreza, el hambre y el acceso limitado a servicios básicos, han ejercido influencia sobre las 
relaciones y estrategias desarrolladas por los actores sociales rurales, en especial el 
segmento de los agricultores familiares. Este es un grupo social muy heterogéneo, que 
desarrolla funciones muy importantes además de la producción de alimentos, como es la 
preservación de la cultura y del paisaje y el fomento a la economía local. En este sentido, el 
objetivo de la pesquisa fue comprender la realidad económica, así como la configuración de 
la renta de las familias rurales de la vereda Los Micos, ubicada en el municipio de San Juan 
de Arama, departamento del Meta, en Colombia, a partir del análisis de dos periodos distintos 
(2018 y 2020). Con este fin fue realizada inicialmente una revisión bibliográfica sobre 
agricultura familiar y fuentes de renta, posteriormente se efectuó una investigación de campo 
a 12 familias en la vereda Los Micos, municipio de San Juan de Arama (Meta-Colombia), 
realizada en dos etapas: en el mes de febrero de 2019, para colectar informaciones del 2018, 
y en el mes de abril de 2021, para obtener datos del año 2020. Según el último Censo Nacional 
Agropecuario (2014), Los Micos tenía 14 familias residentes y la intención inicial era encuestar 
todas ellas, pero dos no fueron localizadas. El instrumento aplicado contenía cuestiones 
dirigidas no solo a la identificación de las fuentes de ingresos, sino también a la caracterización 
de la familia, la propiedad rural y las perspectivas con la agricultura y el espacio rural. Los 
resultados de la pesquisa indican que la vereda Los Micos se ha moldeado a partir de la 
vivencia de procesos complejos de violencia armada y de erradicación de la cultura campesina 
en décadas recientes, situaciones que se han transformado en los últimos años a partir del 
acuerdo de paz. Se constató que 3 de las 12 familias que fueron encuestadas en 2019 se 
desplazaron de la comunidad por razones diversas (obtención de una finca más grande en 
otra localidad, migración para la zona urbana y cambio de comunidad por coyunturas 
familiares). En términos de configuración del ingreso en Los Micos, en los dos años de 
análisis, las actividades no agrícolas y trabajo fuera de su propia finca representaron el grupo 
de renta que más contribuyó con las familiares (representa más de la mitad del ingreso para 
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67% de los encuestado), aunque, en términos de valores, disminuyó en un 19% del 2018 para 
el 2020. En ambos periodos sobresalieron actividades como el empleo agrícola en otras 
propiedades, en el sector del turismo y en el servicio público. La renta agrícola por 
comercialización fue desarrollada por la mayoría de las familias y en el 2020 paso a ser la 
segunda fuente más importante, teniendo un incremento de más de dos veces su valor que 
en 2018. De igual forma, la renta agrícola por autoconsumo, que en ambos periodos de 
análisis no llegó a representar más del 5% de la renta total, incrementó más de tres veces su 
valor en el 2020 respecto del año 2018. Los ingresos obtenidos por beneficios y transferencias 
sociales, que en el periodo inicial eran recibidos por 2 de las 12 familias, se amplió en el 2020 
a 7 familias, y aumentó casi 4 veces su valor en comparación al año inicial. Finalmente los 
ingresos clasificados como otras fuentes, mostraron una disminución del 23% en el 2020 
respecto del 2018, sobresaliendo las actividades de arrendamiento de tierras y de vivienda. 
En términos de valores, la renta anual para el 2018 alcanzó los $4.938 USD en promedio, lo 
que representa 1,5 veces el salario mínimo colombiano del mismo año y, para el 2020, la renta 
promedio fue de $5.191 USD, equivalentes a 1,8 salarios mínimos. En 2020 todas las familias 
alcanzaran una renta equivalente a, por lo menos, un salario mínimo, en cuanto que en 2018 
esto no ocurrió con 5 familias. Las mudanzas en la composición de la renta del 2018 para el 
2020, como el aumento de los ingresos por actividades agrícolas tanto de comercialización 
como de autoconsumo y por beneficios y transferencias sociales, encuentran razón en el 
posicionamiento e interés de las familias por cultivar alimentos frente al contexto emergencial 
por el Covid 19, así como el acceso a programas de asistencia económica, en los que se 
destaca el Ingreso Solidario. La disminución de las rentas no agrícolas y las determinadas 
como otras rentas, sufrieron con las restricciones implementadas en ese mismo contexto. En 
suma, se concluye que, con la pandemia, hubo cambios importantes en la composición y en 
valor de la renta das las familias rurales en la vereda Los Micos. Además, esta investigación 
corrobora que el argumento de que el rural no es un espacio exclusivo de producción agrícola, 
aunque esta constituya una actividad relevante y constante en la economía familiar. No 
obstante, las familias interactúan con otras actividades y estrategias económicas, presentando 
perspectivas variadas para el desarrollo de los territorios rurales. 
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1. RESUMO

O presente trabalho refere-se às atividades realizadas no período de Agosto de 2021 a
Agosto de 2022, correspondente ao plano de trabalho: Mulheres e Memória: Quilombo de
Apepu parte do Projeto de Pesquisa “Mulheres Negras na fronteira e seus espaços sociais:
as Políticas Públicas  voltadas para a População Negra/afrodescendente” que teve como
objetivo  principal  perceber,  por  meio  das  trajetórias  de  vida  a  construção  da  memória
coletiva  das  mulheres  negras  da  Comunidade  Quilombola  de  Apepu  localizadas  no
município São Miguel do Iguaçu – PR. O projeto de pesquisa assume um novo caminho a
fim de encontrar-se com o projeto de Extensão Vozes Femininas da Améfrica Ladina, ambos
fazem parte de linhas de atuação desenvolvidas pelo NEALA – Núcleo de Estudos Afro-
Latino Americanos,  CNPq.  Com essa ampliação pudemos contar  com a participação de
mulheres  do  Quilombo  Apepu  e  demais  mulheres  dos  seguintes  países:  Argentina,
Colômbia e Paraguai. Iniciamos a pesquisa a partir do levantamento de pesquisas, matérias
de jornais, e demais trabalhos com destaque para essas mulheres. Assim contamos com a
participação  de  43  mulheres  negras.  A  contribuição  dessas  mulheres  na  pesquisa,
apresenta narrativas carregadas de dados históricos, onde construiu-se uma interlocução
com  as  mulheres  envolvidas  nessas  memórias,  criando  um  espaço  de  escuta  e  de
visibilidade dos seus trabalhos, ações e expressões. A seguinte ação do projeto foi uma
escrita compartilhada entre as participantes, onde cada dupla apresentou suas memórias,
trajetória  de  vida  a  partir  da  escrita  e  da  oralidade.  Como  produto  deste  projeto  foi
organizado  um  Livro  com  título:  Vozes  Mulheres  da  Améfrica  Ladina:  Movimentos  de
Aquilombamento,  lançado em maio de 2022  pela Editora Dandara. Para a definição de
nossa  abordagem  metodológica  foram determinantes  os  conceitos  de  Escrevivência  de
Conceição  Evaristo  (2017),  Aquilombamento  de  Beatriz  Nascimento  (2018)  e
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Amefricanidade de Lélia Gonzales (1988). Em todas as etapas do projeto foram recorrentes
afirmações de que há a necessidade de espaços como esse para que haja uma escuta
respeitosa quando se trata de mulheres negras e também um espaço onde possam se
conectar uma com as outras. Esta pesquisa nos oportunizou refletir sobre a importância da
escrevivência,  nessas  escritas,  como  ferramenta  para  registrar  memórias  de  outras
realidades constantemente silenciadas, reconhecendo o importante legado dessas mulheres
para a sociedade.
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1. RESUMO 
 
Novas tecnologias vêm sendo utilizadas para otimizar os mais diversos setores da sociedade e a 
inteligência artificial (IA) vem ganhando destaque como uma destas tecnologias emergentes. Esta, 
busca através da replicação da capacidade humana, desempenhar determinadas atividades como o 
raciocínio lógico, interpretação, comunicação e aprendizado de forma autônoma e mais ágil através de 
dispositivos, que resultam em um melhor desempenho nas tarefas atribuídas à sua criação. O uso da 
IA na administração pública brasileira, diante dos seus resultados positivos, vêm contribuindo na 
consolidação do princípio da eficiência, o qual rege o Direito Administrativo brasileiro e visa a obtenção 
do melhor resultado possível com a utilização de menos recursos, sejam estes orçamentários ou de 
infraestrutura. Desta forma, o presente trabalho analisou o uso da inteligência artificial (IA) pela 
Administração Pública brasileira, com enfoque no controle institucional externo, por meio de análise de 
ferramentas estratégicas utilizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). As estratégias 
metodológicas da pesquisa foram realizadas em várias etapas, a fim de desenvolver instrumentos que 
possibilitassem um estudo acerca do conceito de inteligência artificial e sua utilização pela 
Administração Pública no Brasil. Bem como compreender a atual conjuntura e análise das ferramentas 
de controle externo que atuam na fiscalização de Licitações e Editais no Tribunal de Contas da União 
no Brasil. Portanto, no primeiro momento: foram consultados documentos da Administração Pública 
brasileira, livros, revistas eletrônicas, teses, dissertações e artigos sobre “inteligência artificial” no 
campo de administração e políticas públicas, plataformas e ferramentas digitais de controle na 
administração pública. Ainda, foi realizado um estudo exploratório, por meio da aplicação de uma série 
de entrevistas semiestruturadas com gestores públicos e especialistas no assunto. Sendo assim, 
durante os meses de junho e julho de 2022, foram realizadas cinco entrevistas com Cientistas de Dados 
da Coordenação-geral de Inteligência de Dados da Controladoria Geral da União (CGU), com o 
Coordenador-geral de Inovação e Prospecção da CGU, com o Diretor de Desenho de Produtos e 
Análise de Dados para o Controle do TCU, com o Deputado Federal Vice-presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e também, com pesquisador da temática. Diante do 
exposto, constatou-se que embora o Acórdão 1139/2022, do TCU, levante como um dos maiores 
empecilhos para a implementação da IA nos órgãos federais o baixo número de colaboradores com 
conhecimento em inteligência artificial, encontrou-se um cenário diferente nos órgãos de controle 
externo e interno – TCU e CGU. Estas instituições estão imersas em ambientes que subsidiam a 
inovação e o estímulo ao desenvolvimento de seus servidores. Quanto à utilização da ferramenta Alice, 
aliada às outras ferramentas, segundo o Relatório Anual de Atividades do TCU (2021), tem possibilitado 
a identificação de irregularidades, fraudes, desvios e desperdícios de recursos públicos, viabilizando a 
ação de controles mais eficientes e efetivas. Segundo relatos de Auditores do TCU, obtidos através 
das entrevistas, ainda que não haja relatórios com indicadores tão detalhados acerca do uso dessas 
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ferramentas, na prática, é evidente o impacto positivo. Diante desses resultados é importante refletir 
acerca das etapas ciclo de desenvolvimento destas ferramentas – conforme ilustra a Figura 1, e dos 
possíveis riscos: afinal, quem fiscaliza o fiscal? O monitoramento da performance e o calibramento 
dessas ferramentas é essencial para que desempenhem a função de acordo para o que foram criadas, 
observando, ainda, questões importantes como a segurança e utilização ética de dados. Embora alguns 
acadêmicos argumentem que o papel do Estado se limita à criação de um ambiente favorável à 
inovação por meio de regulamentos, universidades, laboratórios e investimentos, é preciso ir além e 
comandar o processo de desenvolvimento industrial, criando estratégias para o avanço tecnológico em 
áreas prioritárias. Desta forma, é evidente que o Estado possui o grande desafio de cumprir com seu 
papel regulatório, de provedor de investimentos e suporte estratégico para trilhar o caminho do 
desenvolvimento e implementação das inovações da 4ª revolução industrial tanto no setor público 
quanto privado, a fim de preencher as lacunas e aproximar o país às práticas adotadas por países 
modelos em inteligência artificial, ainda, equilibrando inovação e direitos, ética e segurança. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ciclo de desenvolvimento de um projeto de IA 
Fonte: Tribunal de Contas da União (2022) 
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1. RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo da ocorrência da Técnica Construtiva de Taipa
de Pilão (português) ou tapia (em espanhol) nos países do cone sul (Argentina, Região Sul do
Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai), realizando um mapeamento que indique os locais onde
estão localizadas. O método da pesquisa incluiu revisão bibliográfica e pesquisa documental,
buscando, nas bases de dados virtuais das universidades dos cinco países (teses,
dissertações, trabalhos acadêmicos), artigos publicados em periódicos e consulta à sítios
oficiais de órgãos de registro e tombamento patrimonial, a existência e ocorrência da técnica
nestes países. Em seguida foram identificadas geograficamente estas ocorrências por meio de
mapas, indicando a localização geográfica dos locais/cidades onde a técnica foi registrada. Por
fim, foi feito um estudo do tipo de solo (geo-pedológico) de cada país estudado, verificando a
relação existente entre este e a utilização da técnica construtiva de cada país. Os resultados
da pesquisa revelaram que em apenas um país (Uruguai) não foi identificada a ocorrência da
técnica construtiva. No que diz respeito à relação entre a ocorrência desta técnica e o tipo de
solo, o estudo revelou uma heterogeneidade de solos nos países analisados e um padrão entre
a seleção da técnica com solos ricos de horizonte Bt (argila). Apesar deste padrão, dada a
heterogeneidade dos solos, nossas hipóteses sugerem que a técnica construtiva tem boa
tolerância às variações químicas e granulométricas dos diversos solos, sobretudo porque
historicamente os métodos de seleção de solos para construção foram empíricos não captando
com precisão, evidentemente, todas as suas variações, além do fato de que os critérios de sua
escolha são determinados também por aspectos econômico-culturais.
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1. RESUMEN

Este  trabajo  esta  anclado  en  las  reflexiones  teórico-metodológicas  en  el  campo  de  la
cartografía,  para lo cual  se utilizó las contribuciones de (HARLEY,  2005;  EDNEY, 2006;
LOIS,  2014;  KOK,  2009).  El  objetivo  es analizar  en la  cartografía europea de la  región
platina de los siglos XVI y XVII, las dinámicas en la construcción del espacio platino por los
imperios ibéricos, es decir,  entender de qué forma las fronteras de la región de la plata
fueron  concebidas,  diseñadas  y  vivenciadas  por  los  actores  sociales  del  periodo,  en
diferentes  perspectivas.  La  frontera  es  un  componente  importante  de  la  formación  del
espacio platino. Antes de la llegada de portugueses y españoles, los límites parecen estar
vinculados al mundo indígena; según alianzas, guerras o conflictos entre ellos, (BONATO,
2018,  p.330-331),  lo  que  posiblemente  hizo  que,  estas  fronteras  fueran  insertas  a  la
cartografía Ibérica. Una muestra puede ser la llamada línea, del tratado Tordesillas, con la
que se hicieron los mapas de América, aunque, de mapa a mapa y según cartógrafo variara.
En desarrollo de este proyecto fueron utilizados los relatos de las expediciones de Diego
Garcia de Moguer [fecha de la primer expedición en 1516], Alvar Nunez Cabeza de Vaca
[fecha de la expedición en 1527], Ulderico Schmidl [fecha de la expedición en 1534], y el
relato del jesuita Antônio Rodriguez [fecha de la expedición en 1553], quienes vivenciaron
estas travesías las cuales conversan entre ellas. También se realizó un levantamiento de
mapas que hace parte de acervos europeos y americanos; el cual fueron identificados, y
catalogados un promedio de 156 mapas, para luego alimentar la base de datos del proyecto.
Paralelamente fueron seleccionados seis de estos mapas, como muestra para realizar el
ejercicio de análisis, según los supuestos teóricos. De esta forma se intentó comprender la
dinámica en la construcción del espacio por los imperios ibéricos en la región platina: lo que
cambia, lo que permanece, cómo se concibe, nómina y limita el territorio con la llegada de
los europeos. Lo que se percibió en este intento de comprensión, es mostrar que el territorio
estaba poblado, existían comunidades indígenas, quienes ya tenían nombrado y delimitado
este espacio.  Uno de los ejemplos  es el  cambio  del  nombre del  río  Paraná-guazú,  que
después fue nominado por los ibéricos como el río de Solís y luego como Río de la Plata,
según los relatos y los mapas. Ese supuesto descubrimiento, por tanto, se configura en un
mito. 
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Análisis a Partir de los Relatos de los Expedicionarios y de los
Topónimos encontrados em los mapas

Figura 1. Resultados y Discusiones
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1. RESUMO

A produção excessiva de ruído das cidades atuais resulta em malefícios em relação à
saúde, produtividade e qualidade de vida da população. A acústica é, portanto, uma área
fundamental dentro da arquitetura, tanto em termos urbanos, quanto das edificações. Dito
isso, o objetivo principal do trabalho foi desenvolver a diagramação de um dicionário
ilustrado bilíngue, português e espanhol, de conforto acústico, para auxiliar e incentivar os
estudantes e profissionais, de arquitetura e urbanismo e engenharia civil, a utilizarem
estratégias passivas na arquitetura, promovendo qualidade do ambiente construído em
termos de acústica e eficiência energética. O dicionário tem a finalidade de auxiliar na
compreensão de termos relacionados ao conforto acústico, servindo como uma resposta
simples, rápida e didática para consultas. A metodologia do trabalho foi dividida em duas
fases que são respectivamente: a formatação e diagramação e a revisão. A primeira
compreende a pesquisa de referências bibliográficas, com o objetivo de analisar
organização e diagramação, para então definir o projeto gráfico, elaborar o modelo de
comunicação visual e a partir deste realizar a diagramação, posicionando todos os
elementos que irão compor o dicionário, entre eles os textos, desenhos e fotos. Essa etapa
incluiu também, o tratamento de todas as fotos a serem utilizadas no dicionário. A segunda
fase, relacionada à revisão, é destinada à correção textual em português e espanhol e a
correção gráfica dos elementos. Até o presente momento, foi realizada a organização da
diagramação, que tem previsão para contar com aproximadamente 200 páginas. Na
continuidade da pesquisa, será realizada a finalização e revisão dos textos, desenhos e
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imagens, para sua posterior publicação digital. A partir disso, espera-se que este dicionário
possa contribuir com a democratização do conhecimento sobre o conforto acústico, em
especial entre a comunidade acadêmica e profissional latino americana e, desse modo,
produzir espaços com maior qualidade de vida e bem estar da população. Este dicionário
fará parte de um conjunto com outros dois dicionários: “Dicionário Ilustrado de Conforto
Térmico” e “Dicionário Ilustrado de Conforto Lumínico”.

Figura 1. Páginas do Dicionário de Conforto Acústico.
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1. RESUMO

Uma das fontes de energia renovável que apresenta grande investimento no Brasil na última
década é a energia solar fotovoltaica. A geração de energia elétrica por meio de painéis
fotovoltaicos exibe características intrínsecas e não controláveis, devido à natureza caótica
das condições climáticas (MACIEL; LEDESMA; ANDO JUNIOR, 2021). Diversos estudos
têm  desenvolvido  métodos  e  soluções  para  predizer  tais  intermitências,  seja  prevendo
diretamente a geração de energia, ou indiretamente prevendo a Irradiância Global Horizontal
(GHI). O estudo publicado em (MACIEL; LEDESMA; ANDO JUNIOR, 2021) demonstrou a
existência de poucas pesquisas sobre a Predição da Geração de Energia Solar Fotovoltaica
(PGESF) na América-Latina,  provavelmente devido ao recente interesse e investimentos
nesta tecnologia de geração de energia renovável. Neste contexto, o objetivo deste projeto é
comparar a acurácia de modelos de predição para a PGESF no horizonte de predição de 1
(um) minuto com os seguintes  algoritmos de Inteligência  Artificial:  Rede Neural  Artificial
Multi-Layer Perceptron  (MLP),  Light Gradient Boosting Machine  (LGBM) e  Random Forest
(RF). O método desenvolvido tais os modelos considerando dois diferentes conjuntos de
entradas  (inputs)  com  informações  metereológicas:  Entrada  Completa  (mês,  dia,  hora,
minuto, temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica, direção do vento, velocidade do
vento)  e  Entrada  Reduzida  (mês,  dia,  hora,  minuto,  temperatura,  velocidade  do  vento).
Neste estudo foi utilizado o dataset (PEDRO et al., 2019) contendo os dados meteorológicos
e  a  GHI  (variável  predita/alvo)  relativos  ao  período  de  3  anos  (2014  a  2016).  Os
hiperparâmetros dos modelos MLP foram definidos com base em pesquisa prévia (WENTZ
et al., 2022) e dos modelos LGBM e RF com o método Grid Search do Pycaret. As acurácias
dos modelos são apresentadas com as métricas de estatísticas Mean Absolute Error (MAE),
Root Mean Square Error (RMSE) e o Coeficiente de Determinação (R2). O desenvolvimento
experimental dos modelos utilizou a linguagem Python, as bibliotecas Pandas, Scikit-Learn,
Tensor Flow e Pycaret, em conjunto com o ambiente de desenvolvimento Google Colab. Os
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resultados são exibidos na Figura 1. Considerando o horizonte de predição de 1 minuto,
observa-se que o modelo MLP demonstrou melhor desempenho na acurácia de predição da
GHI,  para  todas  as  métricas,  em relação  aos  dois  modelos  clássicos  de  regressão  da
Inteligência Artificial (LGBM e RF) avaliados. Portanto, os modelos clássicos analisados não
são os mais adequados para prever a irradiância GHI na PGESF no horizonte de 1 minuto.
Considerando os resultados de RMSE do modelo mais preciso (MLP), tem-se uma acurácia
superior do conjunto de Entrada Completa em 17,92% (19,1/15,7) em relação ao modelo
com Entrada Reduzida. Isto demonstrando que o uso de mais informações metereológicas
permitiu ao modelo MLP capturar melhor o padrão e a complexa variabilidade dos dados de
irradiância GHI. Por fim, o presente trabalho contribui para ampliar as pesquisas sobre a
PGESF  em especial  na  América  Latina,  divulgando  e  estimulando  a  criação  de  novos
métodos  de predição  de  geração de  energia  solar  fotovoltaica,  cuja  importância  tem-se
destacado como solução para a geração de energia elétrica no Brasil.

Figura 1. Acurácias de predição dos modelos MLP, LGBM e RF para o horizonte de 1 minuto.
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1. RESUMO

Actualmente  la  acelerada  urbanización  en  las  grandes  ciudades  latinoamericanas  ha
ocasionado problemas en su organización, la desigualdad y privatización de servicios como
la  seguridad  han  generado  que  las  ciudades  se  dividan,  ciertos  lugares  son  evitados
frecuentar por el  miedo que acarrean consigo,  miedo que es un factor decisivo sobre la
cultura en las ciudades y el futuro de los espacios públicos. La inseguridad ciudadana se
manifiesta dentro del orden espacial de la ciudad, porque es donde encuentra materialidad y
ordena las preferencias y actitudes de los ciudadanos para prevenirse y controlar los brotes
de  criminalidad  y  el  peligro.  En  América  latina  existen  avances  significativos  en  la
construcción  metodológica  y  conceptual  de  los  instrumentos  de  medición  de  ambientes
urbanos.  El  objetivo  fundamental  de  este  proyecto  se  centra  en  evaluar  y  comparar
respuestas de indicadores entre diversos espacios urbanos a través de aspectos como son
vulnerabilidad  de  espacios  urbanos,  deterioro  de  elementos  en  infraestructura  urbana  y
aspectos económicos. El plan de trabajo se ha desglosado en 8 actividades, fijando los hitos
que se prevén alcanzar en cada una de ellas. A partir de la experiencia internacional en el
contexto de la seguridad ciudadana y la protección social, se determinaron estrategias de
trabajo local y se recolectaron datos del espacio urbano. Mediante la identificación de  los
indicadores de mayor impacto se determina el índice de seguridad ciudadana en cada zona
de  la  ciudad.  El  conocimiento  y  el  desarrollo  de  una  nueva  herramienta  de  evaluación
permiten  determinar  el  tipo  de  actuación  a  realizar,  permitiendo  así  realizar  o  no  una
actuación  urgente  (con elevado  coste  económico  y  cuestionable  eficacia)  o  plantear  un
estudio  más  específico  con  mayores  probabilidades  de  corregir  las  posibles  faltas  de
infraestructura y seguridad pública. 
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1. RESUMO 
 
Nos últimos 10 anos, a geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) cresceu 27,7%, 
evidenciando que novas técnicas de tratamento, destinação e disposição final devem ser 
desenvolvidas para estes serem corretamente gerenciados. Uma alternativa para o 
tratamento da Fração Orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos (FORSU), é a digestão 
anaeróbia, que pode converter os compostos orgânicos em substâncias de valor agregado 
como biofertilizante e metano (CH4). No entanto, devido a presença de biomassa 
lignocelulósica na FORSU, como podas de árvores, resíduos de feiras entre outros, a digestão 
anaeróbia pode apresentar uma velocidade reduzida na taxa de hidrólise. Portanto, métodos 
de pré-tratamentos foram desenvolvidos para aprimorar a digestibilidade destes materiais. 
Para analisar a eficácia de métodos de pré-tratamento para otimização da produção de 
metano, este estudo revisou diferentes formas de pré-tratamentos químicos e físico-químicos, 
com caráter teórico e exploratório em base de dados nacionais e internacionais. A produção 
de metano é otimizada quando os resíduos são submetidos aos pré-tratamentos físico-
químicos e químicos. Os pré-tratamentos químicos com agentes ácidos são mais eficientes 
do que com agentes alcalinos. Os pré-tratamentos físico-químicos demonstraram mais 
eficiência quando submetidos à elevadas temperaturas. Ainda assim, ambas as técnicas 
avaliadas se mostraram eficientes. Portanto, com a aplicação de pré-tratamento no substrato, 
a produção de metano é aumentada e acelerada, sobretudo, proporcionando energia a 
sociedade e mitigando emissões de gases de efeito estufa a atmosfera.  
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Tabela 1. Vantagens e desvantagens dos pré-tratamentos. 
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1. RESUMO 
, 
O aumento na industrialização e nos processos de urbanização têm afetado diretamente a 
qualidade dos recursos hídricos por todo o mundo, gerando impactos à saúde pública, à vida 
aquática e agravando a disponibilidade de água limpa. O monitoramento da qualidade da água 
é realizado utilizando métodos potenciométricos, cromatográficos ou colorimétricos, que são 
relativamente caros e utilizam equipamentos de difícil deslocamento para análises de campo. 
Portanto, buscou-se desenvolver um método alternativo, visando rapidez, praticidade, 
mobilidade e redução do custo das análises. AQUA é um aplicativo que permite realizar 
análises químicas utilizando a câmera principal de um dispositivo móvel como detector de cor. 
Para o desenvolvimento do programa, utilizou-se a linguagem de programação Java, e por se 
tratar de análises onde frequentemente há modificação de cor, o processamento das imagens 
ocorre através da variação das componentes de cor RGB de cada pixel que as formam. O 
aplicativo possui três funcionalidades principais: calibragem, análise e resultados. Durante a 
calibragem, 6 fotos são tiradas, sendo que a primeira é o branco para calcular a curva de 
calibração. Após a calibragem, o aplicativo pode avaliar a linearidade da curva por meio do 
R2 (coeficiente de determinação) e então realizar as análises das amostras de água. Na 
análise, 3 fotos são captadas da mesma amostra e verifica a variação entre elas através do 
desvio padrão, obtendo assim como resultado a concentração da amostra desejável. A 
metodologia utilizada para o processamento de imagens calcula a média de R, G e B, do 
vetorRGB (caracterizado pela norma de R, G e B) e a mediaRGB (caracterizado pela média 
de R, G e B) a partir de uma foto com tamanho definido de 48x48 pixels. Finalmente, baseado 
nesses valores e do coeficiente de determinação, o aplicativo verifica a reta que apresenta 
melhor ajuste na regressão linear e apresenta o gráfico da calibragem. O aplicativo determina 
também a concentração da amostra utilizando a curva de calibração escolhida pelo usuário. 
Neste trabalho em específico, duas principais melhorias foram realizadas. A primeira, tendo 
em vista ampliar a utilização do aplicativo para um maior número de pessoas, foi 
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implementado mecanismos para que o usuário possa selecionar  idiomas diferentes do 
original Português, como por exemplo, Inglês e Espanhol. A segunda modificação foi a adição 
de métodos para permitir a exportação de dados de calibragens e experimentações realizadas 
num determinado smartphone. Os dados exportados podem ser enviados para aplicativos de 
comunicação, tais como Whatsapp, Telegram ou ainda, para e-mail. Futuras implementações 
a serem desenvolvidas estão relacionadas a melhorar a experiência do usuário na 
manipulação dos dados e também na exclusão de calibragens e preenchimento de 
parâmetros. 
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1. RESUMO 

O concreto tem ocupado a liderança como item manufaturado mais consumido no mundo atualmente, 
por sua facilidade de uso, baixo custo e a alta resistência, tais fatores corroboram para que a sua 
utilização atinja níveis de crescimento exponencial, nos últimos anos (CANCIO DÍAZ et al., 2017) 
(SCRIVENER, K. L.; JOHN; GARTNER, 2018). Como o cimento é o principal componente do concreto, 
este crescimento na sua produção ocasiona o aumento das emissões de CO2, estimasse que cerca 
de 60% das emissões de CO2, relacionadas a produção do cimento se devem à produção do clínquer, 
(IEA, 2009). Com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 a Cement Technology Roadmap definiram 
juntamente com pesquisadores e industrias cimenteiras estratégias de mitigação, adotando como base 
a redução na quantidade de clínquer empregada na produção dos cimentos convencionais, com isso 
iniciou-se o desenvolvimento de novos cimentos a partir da utilização de materiais cimentícios 
complementares (MCS). O Brasil possui atualmente 10 cimentos padronizados, dos quais 9 possuem 
algum tipo de MCS, que vão desde materiais carbonáticos, escória de alto forno granulada e materiais 
pozolânicos (ABNT, 2018). Porem ao se verificar a disponibilidade dos MCS convencionais já 
normatizados em diversos países, estes apresentam pouco potencial produtivo para suprir as 
demandas da indústria cimenteira (CANCIO DÍAZ et al., 2017; SCRIVENER; JOHN; GARTNER, 2018). 
partindo do princípio de disponibilidade do material para a utilização na indústria cimenteira, iniciou-se 
os estudos na elaboração de cimentos com MCS, a base de argila calcinada e calcário os chamados 
LC³ (Limestone Calcined Clay Cement). (SCRIVENER; JOHN; GARTNER, 2018). O cimento LC³ foi 
desenvolvido contendo como base a mistura ternária de clínquer, argila calcinada e calcário, além da 
adição de uma fonte de sulfato de cálcio, ao se mudar a composição dos cimentos não só as suas 
propriedades mecânicas são afetadas, mas todas as características, desde a cinética de hidratação 
até a composição dos produtos hidratados (SCRIVENER; JOHN; GARTNER, 2018). Dentre os 
principais agentes agressores do concreto podemos destacar a ação das águas puras e acidas 
responsáveis pela lixiviação, esta pode ser caracterizada como a dissolução e carreamento dos íons 
cálcio presentes nos compostos hidratados de uma matriz cimentícia a difusão e a taxa de dissolução 
dos íons de cálcio dependem do tamanho e da conectividade entre os poros, de modo que matrizes 
mais densas com redes de poros menos interconectadas tendem a apresentar melhor resistência ao 
processo de lixiviação inicial, à medida que o processo avança, a porosidade e o coeficiente de difusão 
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aumentam, fatores que, combinados com a degradação da superfície do concreto, podem causar a 
despassivação da armadura e uma maior propensão à corrosão da mesma. (PHUNG et al., 2016). 
Para contribuir com o entendimento do processo de lixiviação, esta pesquisa teve como objetivo avaliar 
o processo de lixiviação acelerada em cimentos LC3 produzidos em parceria com o programa de 
mestrado, nas quais as dissertações das mestras Dalila Sella, e Raquel Dias, abordam e caracterizam 
os cimentos LC3 frente a produção, ensaios de resistência, composição mineralógica e analisando sua 
eficiência frente a captura de CO2 , para a elaboração destes estudo foram moldados corpos de prova 
prismáticos de argamassa, para testes de, avanço de lixiviação, quantificação de cálcio solúvel por 
titulação química e termogravimetria, nos ensaios de avanço de lixiviação, constatou-se que os 
cimentos LC³ sofrem acidificação da sua matriz muito rapidamente, devido a sua composição, o que 
acaba ocasionando o mascaramento dos resultados, já no ensaio de titulação química podemos 
observar as fases da lixiviação, com base na quantidade de cálcio extraída da matriz cimentícia, 
enquanto na termogravimetria podemos observar a degradação dos compostos hidratados pela ação 
dos agentes agressores. Com base nos resultados obtidos até o momento é possível concluir que a 
substituição do clínquer pelas argilas calcinadas, é vantajosa para obras de que não sofram as ações 
das águas puras e acidas, pois estes meios ocasionam a acidificação da matriz cimentícia ocasionando 
assim a despassivação das armaduras, propiciando assim a ocorrência da oxidação da mesma. 
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1. RESUMO 
 
A identidade de um grupo de pessoas pode-se constituir de variadas formas, mas sem dúvida 
alguma, é no campo da língua que é mais evidente o fato de se pertencer ou não a certo grupo 
social. Nesse sentido, a problemática apresentada nesta pesquisa é tentar identificar a 
identidade linguística dos grupos humanos assentados na tríplice fronteira, que envolve 
Argentina, Brasil e Paraguai. Focou-se, neste primeiro momento, nas cidades de Foz do 
Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai), levando em consideração a diferença em relação 
às línguas oficiais, português/espanhol, desses espaços, mesmo que elas tenham uma base 
comum por serem línguas românicas. Ao falar de identidade linguística é preciso especificar 
que essa identidade é perpassada pelas línguas que falamos e com as quais temos contato, 
onde “el contacto produce continuamente la construcción de límites simbólicos, que se 
expresan en diferencias lingüisticas, en la construcción diferenciada de identidades y modos 
de vida entre los grupos étnicos y nacionales” (DÍAZ, 2021), além dos mecanismos próprios 
da intercomunicação, assim como também da mistura das línguas no contexto de contato 
linguístico. Na ocasião desta pesquisa, o principal objetivo do trabalho foi definir e verificar a 
ocorrência do fenômeno linguístico denominado portunhol, o qual é amplamente 
documentado em outras regiões de fronteira (RONA ,1965; ELIZAINCÍN, 1987; LIPSKI, 2009, 
2011; STURZA, 2004, 2009, 2019), contudo é muito escasso encontrar trabalhos referentes 
a nossa região de fronteira. Para tal, se faz necessário criar ferramentas de análise e um 
corpus que deem conta do que acontece nesta região fronteiriça. Para conseguir dita 
caracterização linguística e seguindo a tradição de pesquisa na área do contato linguístico, a 
metodologia usada foi a de realização de entrevistas a pessoas nascidas em alguma das duas 
cidades citadas anteriormente ou nas cercanias destas, em português e em espanhol. Feito 
isso, as gravações foram transcritas para sua análise. A hipótese inicial previa que seriam 
encontrados traços da língua falada do outro lado do rio na língua materna dos entrevistados. 
Buscamos verificar, assim, se de fato a língua identificada como portunhol era usada pelos 
falantes que se deslocam entre o espanhol e o português nesta fronteira, para posteriormente 
entender o valor do portunhol na constituição de sua identidade. Para a análise, baseando-se 
nos estudos da linguística descritiva, procurou-se fazer um recorte e observar somente a 
construção dos enunciados onde tenha sido utilizada uma preposição de deslocamento que 
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pudesse indicar a existência dessa interlíngua. Como resultado, verificou-se um baixo grau 
de mescla no nível gramatical na fala dos entrevistados bilíngues que habitam a margem 
paraguaia. Paralelamente, na fala do entrevistado paraguaio que se encontra deslocado à 
margem brasileira foram encontrados traços de uma interlíngua, como no enunciado "Nos 
vamos en Pedro Juan Caballero" (D., paraguaio, 51 anos). 
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1. RESUMO 
 
Tendo em vistas ampliar a compreensão e divulgar o trabalho de grupos que realizam 
oficinas de leitura e escrita literárias em espaços carcerários na América Latina, a presente 
pesquisa se voltou às intervenções da coletiva equatoriana Mujeres de Frente que atua no 
Cárcere de Mujeres de Quito desde 2004, e à coletiva mexicana Hermanas en la sombra 
cujas atividades se desenvolvem no Centro de Readaptación Social feminino de 
Atlacholoaya em Xochitepec desde 2007/08. Ademais de compreender como as ações de 
ambas contribuem para a criação de laços comunitários dentro e fora das prisões e para o 
desenvolvimento de um pensamento crítico diante do cenário montado pelo punitivismo 
neoliberal e pela guerra às drogas em nossa região, buscamos também evidenciar a relação 
que elas mantêm com a leitura e a escrita literárias, bem como a sua atuação durante a 
crise provocada pela pandemia do Covid-19 e seus impactos nas prisões. Para tanto, além 
do levantamento de materiais como publicações, antologias, revistas, produções 
audiovisuais e trabalhos acadêmicos, passamos a acompanhar os seus canais de 
comunicação nas redes sociais, e realizamos uma entrevista com as Mujeres de Frente e 
uma consulta com as Hermanas en la sombra na ocasião de uma publicação a seu respeito 
para o blog La Escritura y El afuera sobre o curta metragem Amor Nuestra Prision (2016). 
Verificamos assim que através dessas oficinas configuradas como espaços livres para 
compartilhamento de experiências e saberes dentro das prisões, as integrantes construíram 
redes de suporte e formação educacional e política, a exemplo da Casa de las Mujeres de 
Quito e do espaço Wawas, para enfrentar a experiência de privação de liberdade, a vida 
depois da prisão, além de questionar e elaborar alternativas aos problemas estruturais que 
marcam as nossas sociedades e culturas adotando uma perspectiva feminista, antiracista e 
abolicionista. Não obstante uma das principais conseqüências da pandemia em relação às 
prisões foi tornar esses espaços historicamente marcados pela violação dos direitos 
humanos ainda mais inacessíveis à sociedade civil, isso, contudo, não impediu que essas 
mulheres, dentro e fora dos cárceres, continuassem a realizar as suas ações recorrendo a 
encontros virtuais.  Registramos também que desde 2021, o Equador, especialmente no 
estado de Guayaquil, e em meio a uma crescente instabilidade econômica e política, foi 
palco de uma das piores crises penitenciárias que a América Latina já vivenciou até o 
presente, com o saldo de centenas de mortos em diversos massacres que se estenderam 
durante meses em penitenciárias masculinas. A gravidade desses últimos acontecimentos 
nos levou por último a realizar um estudo mais aprofundado a respeito da história das 
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prisões nesse país, e, por conseguinte, a contestar projetos de reforma/modernização dos 
sistemas penitenciários – a exemplo da que ocorreu no Equador em 2014 e que, segundo 
Andrea Aguirre Salas, representante das Mujeres de Frente, guarda relação direta com os 
massacres recentes. Por fim, enfatizamos a necessidade de valorizar as ações promovidas 
por grupos anti-penitenciários como os que investigamos no presente trabalho, bem como 
de se engajar junto a essas mulheres para construir um mundo sem prisões. 
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1. RESUMO 
 
O presente estudo destina-se à exegese de “Salón de Belleza”, relato ficcional de Mario 
Bellatín (México, 1960-), cujas páginas induzem uma profunda reflexão sobre as 
consequências pessoais e sociais, individuais e coletivas, de uma enfermidade pandêmica 
sem denominação explícita, numa localidade indeterminada e despersonalizada, com 
personagens privados de nome e individualidade. Ainda que a narrativa possa remeter a 
episódios de epidemias, endemias ou pandemias históricas, partimos da hipótese de que uma 
série de fatos narrados encontra analogias no desfuncionamento de uma sociedade global 
alienada, individualista e marcada pelo egoísmo e egocentrismo de pessoas sem qualquer 
empatia pelo sofrimento alheio, resultantes de um intenso processo de reificação dos seres 
humanos, tal como é amplamente analisada por Rendueles, Morales Bonilla e Dalbosco, entre 
outros. A metodologia é de natureza qualitativa e se estrutura nas seguintes ações: 1. 
Levantamento e revisão bibliográfica da literatura atinente ao tema; 2. Seleção de outros 
textos literários em que se possa analisar, contrastivamente, os aspectos discursivos em tela; 
3. Leitura contrastiva e fichamento dos textos literários; 4. Análise transdisciplinar contrastiva 
dos dados e fatos discursivos levantados; 5. Redação de artigo para apresentação em 
eventos e submissão a periódicos com pareceristas. Para proceder à leitura de Salón de 
belleza, recorremos a alguns conceitos relativos a questões de ordem geográfica, social e 
ontológica que se alastram de forma eventualmente irreversível sobre a superfície do planeta 
Terra, transportados como vetores comburentes no corpo hospedeiro daquilo a que se 
convencionou chamar de “globalização”, processo de que decorrem consequências 
impactantes sobre seres vivos ou inanimados de todos os continentes. O estupendo texto de 
Mario Bellatín perscruta o processo da globalização em suas corriqueiras manifestações nas 
mais cotidianas tarefas e experiências levadas a efeito no dia a dia de cidadãos anônimos e 
globalizados; por essa via, o texto poético refuta, discreta mas firmemente, a “legitimidade 
ontológica do capitalismo” (SZEMAN, 2007, p. 156), ao apresentá-lo como uma espécie de 
enfermidade insidiosa que gradativamente toma o corpo (individual ou coletivo, físico ou 
simbólico) da vida humana. Em forma de contra-paisagem da globalização, o relato questiona 
o desfuncionamento social, em escala planetária, por meio de analogias como o 
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comportamento alienado e objetificante do personagem com seus peixes mercantilizados, a 
degradação monetizada do aquário, o despersonalizante salão de beleza. “Salón de belleza” 
ilustra com maestria um planeta globalizado, aquarizado, estanque, mecanizado, impessoal, 
um “moridero” dentro do qual aguardamos passivamente a morte, tal como se fôssemos 
peixes ornamentais alheados, enfeitiçados pelos ciclos da mercadoria que se alimentam a si 
mesmos enquanto retroalimentam uma profunda interdependência de todos os aspectos 
nocivos da Globalização — enfermidade terminal. 
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1. RESUMO

La mediación de lectura es una práctica que se ha ido fortaleciendo en diversos espacios,
siendo uno de ellos la cárcel, la cual contiene dentro de sí características muy propias, que
van más allá de la privación de libertad y que inplican una constante violación de otros
derechos fundamentales. En un contexto de práctica extensionista (en el proyecto Direito à
Poesía) surgió la inquietud por conocer algunas de las formas en que se desarrollan otras
prácticas de mediación de lectura en este amplio territorio que llamamos América Latina. En
este trabajo elegimos focalizarnos en Bolivia, país de composición plural, “desde la
profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena
anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas
indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la
tierra y territorio” (Bolivia, 2009, p. 2). Los objetivos del proyecto han sido analizar y
contrastar dinámicas de mediación de lectura ejecutadas en espacios carcelarios en Bolivia,
entendiendo al/a la mediador/a conforme nos señala Petit: “Lejos de cualquier enfoque
compasivo, caritativo, la mayoría de estos mediadores se inscriben […] en una problemática
militante. Si son revestidos de utopías, conservan convicciones bastante claras en cuanto a
los derechos de cada uno.” (PETIT, 2009, p. 59). Planteada así la cuestión, se contactó a
tres mediadores de lectura y mediadores culturales que actúan en cárceles de Bolivia:
Michelle Nogales, de la revista MuyWaso, con el proyecto “Libreras” en la cárcel San
Sebastián Mujeres; Lisa Mirella, coordinadora del proyecto “CreArte” del Movimiento
Libertad en la cárcel de Palmasola; Christiam Aviles, integrante del colectivo “4N Cartonera”,
quien empezó su trabajo en la cárcel de Palmasola, para después pasar junto a Marcelo
Ibarra a ocupar espacios en otras cárceles bolivianas. Además de las entrevistas, se realizó
una revisión bibliográfica de textos que tratan el tema carcelario a fin de entender sus
implicaciones en la sociedad. Se sistematizó toda la información obtenida -teórica, práctica y
las entrevistas-, aportando con ello al acervo del proyecto Direito à Poesía. Estos
diálogos/entrevistas han traído a colación experiencias en las que fue posible identificar la
literatura que se usa, estrategias, metodologías, fortalezas, dificultades y actores en esa
práctica de lectura y de mediación. Ciertamente han existido grupos, colectivos, personas
que tienen como su mayor preocupación ejecutar propuestas culturales y/o educativas
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dentro de la cárcel, los cuales, como afirman Bustelo y Decembrotto (2020, p.89), permiten
“(...) imaginar la creación de un espacio que habilite prácticas más justas, vínculos más
solidarios y permita “imaginar mundos de transformación colectiva”, ampliando los
panoramas de acción y reflexión de nuestra propia práctica en la Penitenciária Estadual II,
masculina, y la Penitenciária Feminina - Unidade de Progressão, en la ciudad Foz do
Iguaçu-Brasil. Así, la mediación de lectura llega a tener como propósito transformar el
enfoque ideológico que estigmatiza socialmente todo lo relacionado a la cárcel -en un
aparente desinterés del estado y de los ciudadanos-; al proponer, por ejemplo, ejercicios de
lectura y escritura desde un enfoque crítico y finalmente proporcionar conocimientos que nos
permitan entender por qué y cómo nos hemos acostumbrado a la idea de excluir a una
población mundial tan grande y creciente en las cárceles.
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1. RESUMO

O projeto Interfaces surgiu por iniciativa de estudantes e professores de diferentes áreas da
UNILA,  com  o  objetivo  de  implementar  técnicas  teatrais  como  método  de  redução  do
estresse vivenciado por estudantes da área da saúde. Durante o projeto optamos por utilizar
o sociodrama. A metodologia deste projeto se fundamentou em leituras programadas de
artigos referentes ao tema e apreciação de audiovisuais sobre os gêneros sociodrama e o
Teatro  Playback.  A  aplicação  se  deu  através  de  oficinas  semanais  de  práticas  teatrais
realizadas  no  laboratório  de  artes  cênicas.  Foram  realizadas  cerca  de  quinze  oficinas
teatrais para treinamento. O nível de complexidade das abordagens ao longo do tempo foi
crescente e na fase atual, estamos lidando com histórias pessoais como forma de treinar a
escuta. Através do uso de fotografias de família e de objetos de valor pessoal, cada ator
conta  uma história  importante,  algo  que  considera  relevante  e  desafiador  em sua  vida.
Assim sendo, seguimos para a próxima fase com a inclusão de intervenções musicais e
improvisações das histórias vivenciadas. Com isso, caminhamos para que em breve seja
possível a realização de uma apresentação para uma plateia convidada e que contará suas
histórias para improvisação.
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1. RESUMEN

En este trabajo “O piano latino-americano: novas abordagens para análise e prática
de seu repertório”, se tuvo como objeto de estudio el disco Piano Paraguayo del pianista
Oscar Cardozo Ocampos, hijo del músico paraguayo Mauricio Cardozo Ocampos.
Inicialmente se realizó la lectura de la biografía propuesta, donde fueron estudiados algunos
conceptos de la teoría de la formatividad de las músicas audiotáctiles y el contexto
histórico-social en el que se dieron las composiciones del material estudiado. Este registro
de Oscar Cardozo Ocampos contiene una compilación de canciones de compositores
paraguayos, de los cuales seleccionamos un fonograma, “Che trompo Arasá”, una
tradicional polka paraguaya, para un análisis más profundo. La polca canción es bastante
referencial dentro de Paraguay y está relacionada a las danzas folclóricas del país.
Inicialmente realizamos una escucha del material, teniendo como referencia la guía
melodia/cifras y a partir de ella, realizamos comparaciones analizando sus versiones. Así
pudimos averiguar diferencias entre los materiales de la polka paraguaya tradicional, a partir
de la versión de la orquesta de Hermínio Gimenez, con una interpretación muy destacada,
en donde se puede escuchar a los diferentes instrumentos en un juego de (canto/respuesta)
y los materiales rítmicos y melódicos del lenguaje característico de este género. La
recreación de Oscar Ocampos para piano solo parece tomar como referencia esta versión
orquestal. En esta versión se nota una interpretación muy destacada por la virtuosidad y
sobre todo por su musicalidad que mezcla influencias de la música de tradición europea y la
música popular paraguaya. Así pudimos comprender algunas relaciones entre las
formatividades artísticas de cada versión y profundizar las nociones que tenemos de música
paraguaya como una manifestación híbrida.
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1. RESUMO

Ya escuche personas decirme, - Eliana sabes que tu escribes como si estuvieras hablando?

y sin entender muy bien a lo que se están refiriendo en ese justo momento, hubo algo que

impulsó en mi la necesidad de observar mi escritura. Descubrí en esa búsqueda que todo

tiene que ver con la forma de comunicarnos ancestralmente, por el relato, lo oral, y es que

desde los conocimientos culinarios, medicinales, históricos, geográficos, de supervivencias y

espirituales fueron y aún son transmitidos de forma oral en la tierra de mis orígenes. Y esto

me impulsó a empezar un camino que años atrás no creía posible para mí, por no

considerarme capacitada, resultado de un discurso creado a partir de un estado que

discrimina a las mujeres como yo. Así, la Iniciación Científica fue el reto que asumí

pensando en la posibilidad de buscar un tema que me permitiera contar un relato personal

pero con enfoque a una situación generalizada en el contexto que me atraviesa y se

compone socialmente como mujer negra, afrocaribeña, lesbiana, que sus primeros traslados

territoriales fueron del campo a la periferia de la ciudad capital de la República Dominicana.

Y hoy ese traslado es migratorio hacia Brasil, un país con otra lengua la cual no es

enseñada en nuestras escuelas dominicanas. En el contexto del currículo en Brasil, pocas

escuelas enseñan el español y en nuestras escuelas dominicanas también no es enseñado

el Kreole Haitiano, la lengua de nuestro país vecino con el cual dividimos la isla. Todo esto

es reflejo de la ausencia de políticas lingüísticas e educacionales específicas para contextos

multilingües, lo que ha afectado la población más vulnerable donde es discriminado y

repudiado por ser una comunidad negra, cayendo en un racismo y xenofobia que ya está

intrínseca en la sociedad dominicana. Es el enfoque personal y social que me conecta al
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tema de Discurso, currículo e políticas de línguas: bilinguismo, multilinguismo, práticas

translíngues para asi dialogar con las políticas públicas que se están creando en Brasil, la

enseñanza de la lengua española en las ciudades fronterizas sea obligatoria en las escuelas

y, similarmente, pensar en las necesidades que existen en Rep. Dom. de crear políticas

públicas que respeten los derechos que están en la Constitución Política de la República

Dominicana publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010 que en su

articulo 39 declara que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la

misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los

mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de

género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión

política o filosófica, condición social o personal.” El objetivo que busco es el inicio de un

debate que lleve a la creación de estas políticas por medio de los testimonios de mujeres

que como yo han sufrido discriminacion derivadas del no reconocimiento de su lengua en el

territorio que habitan. Para ello, analizaremos la escritura de Gloria Anzaldúa, quien les

habla (a las que como ella fueron discriminadas por ser mujeres, prietas y extranjeras), junto

a mi relato personal que es reflejo de las que estuvieron también conmigo en esa lucha por

lograr la formación académica. El proyecto queda abierto a la posibilidad de más

investigación y desarrollo de estrategias pensadas a partir de las necesidades que muestran

los relatos de las mujeres que atraviesan por estas circunstancias. Así, el desarrollo de la

escrita del proyecto sigue la metodología de “escrivivencia” propuesta por Conceição

Evaristo.
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1. RESUMEN 
 
Daniel Galera, fundador de la editora Livros do Mal y ganador de varios premios como el São 
Paulo de Literatura a Mejor libro del año y el Granta al mejor autor joven brasileño. Sus obras 
se destacan por el estilo realista del autor y la exploración de temas de gran repercusión en 
la contemporaneidad, como la violencia urbana, las transformaciones de las relaciones 
interpersonales, el escenario político, la masculinidad etc. El libro O Deus das Avencas (2021), 
de dicho autor, posee tres novelas: la primera novela corresponde al nombre “O Deus das 
Avencas”, la segunda “Tóquio” y la tercera, “Bugônia”. En este trabajo, observamos como la 
obra O Deus das Avencas (2021) participa de un boom de narrativas distópicas y post 
apocalípticas contemporáneas que, a través de la figuración de futuros caóticos, ficcionalizan 
posibles consecuencias de los dilemas sociales, políticos y culturales de la actualidad. 
Consideramos como objetivo investigar las representaciones de la relación humano/ambiente 
en la literatura latinoamericana contemporánea, sobre todo en las obras que denuncian la 
degradación ambiental como una forma de violencia establecida sobre las asimetrías entre 
las clases sociales y, en un plano global, en la relación entre países desenvueltos y países en 
desenvolvimiento. Dimos inicio a esta pesquisa con la lectura y análisis sobre teorías y 
conceptos de Ecocritica, un movimiento filosófico, social y político que analiza la crisis 
ambiental, teoría literaria y género distópico. A partir de este estudio, proseguimos a la 
búsqueda de textos literarios de autores latinoamericanos que tematizan en sus obras las 
nociones de destrucción ambiental, ecología, contaminación, etc. Habiendo elegido la obra de 
Daniel Galera, continuamos con la investigación y lectura de diversos textos científicos que 
estudian diferentes obras del autor. Como fruto de esta labor, encontramos que la primera 
narrativa hace evidente alusión al contexto político contemporáneo, y la estrategia 
composicional de entrelazar al acontecimiento histórico un momento tensión familiar, 
ampliada a cada página por la larga espera por el momento del parto, expande la tensión 
constituida delante de un posible futuro político del país. La segunda narrativa presenta un 
salto de aproximadamente 4 décadas en el futuro. Se trata de una distopía. Mientras que en 
la primera novela son presentadas inseguridades sobre el futuro a partir de la perspectiva de 
una joven pareja; en esta, se narra la relación entre madre e hijo en un Sao Paulo ya 
devastado. La alusión a los problemas ecológicos de la primera novela ahora son la figuración 
de un planeta casi inhóspito, en que la vida es solamente viable en ambientes cerrados. 
Además de eso, tecnologías de información ofrecían la promesa de una vida enteramente 
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digital a través del escaneo y almacenamiento de la mente humana en soportes artificiales. 
Fuera de los ambientes climatizados e higienizados, viven una horda de seres humanos 
dejados fuera de la jurisdicción humana, relegados a la vida desnuda y expuestos a la 
violencia climática y a una muerte inevitable; demostrando que la asimetría de clases en ese 
futuro distópico también produjo, en la dimensión atmosférica-climática, otra forma de 
exclusión, resultado de la contaminación y de la agravación de los cambios climáticos, 
consecuencias del sistema predatorio de la producción capitalista. La tercera novela, a su vez, 
es post apocalíptica. Describe una pequeña comunidad llamada “Organismo” que vive, de un 
lado, bajo la amenaza de un grupo de saqueadores extremamente violentos y, del otro, la 
amenaza de una enfermedad contagiosa y letal. Se suma a este contexto, la misteriosa caída 
de una nave y el encuentro de la comunidad con el sobreviviente venido del espacio. Durante 
la narrativa es demostrado que el hombre del espacio era uno de los miembros del grupo de 
privilegiados que después de años de explotación de los recursos naturales del planeta, 
construyeron estaciones y naves espaciales, que eran como pequeñas ciudades a fluctuar en 
la órbita terrestre. De manera semejante a la segunda novela, reencontramos a la acción 
egoísta de los poseedores del capital que, después de la casi devastación total del planeta, 
utilizan los ya escasos recursos para la construcción de vías alternativas que garantizarían la 
propia sobrevivencia. Observamos que, a pesar de que las tres novelas no se comuniquen 
directamente por los enredos, es evidente la trayectoria de la civilización a la barbarie, camino 
que se desenvuelve del caos político a la catástrofe ecológica, y se comunica con los 
potenciales riesgos de una saturación tecnológica-digital en las formas de socialidad humana 
y con la casi total explotación de los recursos naturales que los dueños del poder económico 
para saciar intereses personales. La trayectoria distópico apocalíptica creada por Daniel 
Galera en las tres novelas, investiga elementos socioculturales y económicos de tiempos 
actuales, en que la barbarie deja de ser percibida como tal en virtud de su repetición, para 
demostrar cómo el sistema de producción capitalista y las innovaciones tecnológicas pueden 
llevar a un camino inevitable de destrucción de aquellos que no poseen los recursos 
económicos necesarios para la mantención de su sobrevivencia.  
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1. RESUMO

Em 2012 o MEC (Ministério da Educação) apresentou a segunda versão do PNLD -
Dicionários (BRASIL, 2012), no qual separou os dicionários em 4 tipos, sendo Tipo I, II, III e
o IV. Cada tipo corresponde a uma fase de aprendizagem e/ou consolidação da língua
portuguesa dentro da escola. O objetivo deste trabalho foi propor uma microestrutura para
um dicionário do Tipo I conforme a classificação do PNLD – Dicionários, que corresponde ao
ano inicial do ensino fundamental I, ou seja, alunos com idades entre 6 e 7 anos. Cada tipo
de dicionário possui características que são adequadas ao público ao qual eles se dirigem,
tais como a metalinguagem e as informações gramaticais. Com isso, a presente pesquisa
teve como objetivos revisar a literatura publicada sobre lexicografia pedagógica, dicionários
pedagógicos, PNLD-Dicionários, fases do desenvolvimento cognitivo infantil e sobre como o
cérebro aprende; analisar os dicionários de Tipo I que compõem o acervo de obras
selecionadas no PNLD-Dicionários de 2012; elencar, por meio desses dicionários, um total
de 50 palavras que figurem em todos esses dicionários e que configurem, a nosso ver,
alguma incoerência conforme o critério de harmonia entre definição, exemplo e ilustração;
elaborar enunciados definitórios e exemplos para 25 palavras retiradas de entre as 50
elencadas na fase anterior. Dessa forma, a proposta de microestrutura foi baseada em
grandes autores das áreas de lexicografia pedagógica, como Rossi (2004), Garcia Rosa
(2018), entre outros. Como resultado, para a elaboração da microestrutura adotou-se a
seguinte organização: numeração, todas as palavras-entrada foram numeradas para facilitar
a consulta; cada classe gramatical foi destacada com uma cor diferente, sendo vermelho
para os verbos, roxo para os substantivos e verde para os adjetivos; todos substantivos
foram antecedidos por um artigo definido, no singular e no plural, sendo esta uma proposta
inovadora entre os dicionários de língua portuguesa publicados no país; todas as
palavras-entrada foram separadas em sílabas com destaque em negrito na sílaba tônica; a
classe gramatical da palavra-entrada foi escrita por extenso para facilitar a compreensão; os
substantivos foram acrescidos de plural com o respectivo artigo; foi adotado o modelo de
definições oracionais/dialogadas, semelhantes a uma conversa entre o professor e o aluno;
escolheu-se o modelo de definição por roteiro para os substantivos abstratos e adjetivos, ou
seja, uma sequência de eventos que representam de forma mais concreta o verbete; já para
os substantivos concretos e verbos adotou-se o modelo por comparação, usando algo mais
comum do mundo infantil para descrever aquilo que ela ainda não conhece; todos os
verbetes foram ilustrados com imagens criadas especificamente para este trabalho;
exemplos que correspondem às ilustrações (conforme a figura abaixo) foram utilizados em
todas as palavras-entrada. Esta pesquisa continuará em andamento, pois a área da
lexicografia e da lexicografia pedagógica é relativamente nova na formação de professore no
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país, por essa razão tona-se necessário que a comunidade acadêmica siga pesquisando e
aprimorando os dicionários que serão apresentados aos futuros alunos.

Figura 1. Amostra da microestrutura.
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1. RESUMO 
 
Qual o papel social de uma língua? Como grupos étnicos-culturais distintos se relacionam 
socialmente em um contexto universitário plurilinguístico? De que forma suas atitudes 
linguísticas podem interferir positivamente ou negativamente nas comunicações em tal 
ambiente pluricultural de convivência? Como seus costumes e posturas linguísticas intervém 
nos usos, na compreensão e no ensino-aprendizagem de línguas na universidade? Questões 
como essas embasaram esta pesquisa, que refletiu acerca das atitudes e das crenças 
linguísticas de discentes paraguaios dentro do campus da Universidade da Integração Latino-
Americana (UNILA), tendo como foco a observação e estudo dos comportamentos desses 
alunos como gestores dessas línguas nesse contexto multilíngue. Inicialmente, foi traçado o 
perfil sociolinguístico dos participantes da pesquisa, a partir do levantamento de discentes 
paraguaios matriculados na UNILA que já tiveram a experiência de ensino presencial, antes 
da Pandemia de COVID-19, e, assim, frequentaram as aulas de línguas do Ciclo Comum de 
Estudos. Houve a participação de quatro estudantes de variados cursos universitários, de 
distintas áreas do conhecimento, sendo que a base teórica foi construída através de estudos 
da Linguística Aplicada na interface com a Sociolinguística. Nesse sentido, por meio de 
entrevistas virtuais, no ano de 2022, que foram gravadas e transcritas, identificou-se os 
conhecimentos linguísticos dos estudantes, e em que momentos e lugares são utilizadas cada 
uma das línguas e com quem são usadas, problematizando a relação entre a língua 
prestigiada e a minoritária neste contexto, bem como a exigência ou não de uso das línguas 
nas práticas universitárias. Também foi conferido se houve mudança em seus 
comportamentos linguísticos antes e depois do encontro com seu curso. Foi fomentado um 
debate em torno da necessidade de um ensino plurilíngue e pluricultural, em uma perspectiva 
transdisciplinar com práticas culturalmente sensíveis. A análise dos dados, feita de maneira 
qualitativa e interpretativista, mostrou direcionamentos acerca das políticas linguísticas oficiais 
e as praticadas em âmbito social e universitário, uma vez que a realidade social dos 
pesquisados não estão desarticuladas do uso e das perspectivas em volta das línguas, o que 
compreende diversas ligações de poder e formações identitárias que trazem, ademais, uma 
ligação direta com a conduta docente no ensino na instituição. Nos resultados da pesquisa, 
baseado nos objetivos, ficou constatado que a maioria dos entrevistados têm o guarani e o 
espanhol como línguas maternas, que foram aprendidas em casa, bem como tiveram esses 
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idiomas como parte da grade curricular no ensino básico paraguaio, já que se trata de um país 
bilíngue oficial. Atualmente, metade desses discentes continuam usando o espanhol na maior 
parte do tempo dentro do ambiente universitário, aprendendo o português na UNILA. Alguns 
mencionaram que houve dificuldade no aprendizado da língua adicional, inicialmente, mas 
agora, relatam que a usam frequentemente, sendo que metade dos participantes a usa como 
primeira língua naquele espaço. Foi possível observar também, durante as entrevistas, um 
certo desconforto dos estudantes no que diz respeito ao ensino de línguas na universidade, 
pois alguns desses relataram que não há um preparo da equipe técnica e do corpo docente 
em geral para um intercâmbio linguístico para com os alunos, no tocante à falta da inclusão 
de outras línguas latino-americanas. Já no caso dos discentes, todos mudaram seus 
comportamentos linguísticos após o ingresso na universidade, inclusive, há pouco o uso do 
guarani, mostrando que esse falar é menos contemplado nas atividades universitárias, ficando 
restrito às interações entre os que já conheciam esta língua antes da entrada na universidade. 
O estudo apontou que os entrevistados se mostraram satisfeitos de maneira geral com o 
projeto integrativo na universidade, mas que a instituição tem pontos a melhorar em torno das 
políticas linguísticas. Por fim, ressalta-se que está em elaboração um artigo que poderá ser 
publicado, e é esperado, a partir dos resultados desta investigação, a participação em eventos 
científicos, buscando a divulgação com o propósito de fomentar discussões em torno da 
temática. 
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1. RESUMO

A pesquisa busca mapear as línguas que circulam na UNILA, observar a vitalidade das
mesmas entre os falantes e suas comunidades, o domínio destas línguas nas diversas
habilidades e, finalmente, analisar a relação destas línguas com as línguas do biliguismo da
Unila. Os dados foram obtidos por meio de aplicação de um questionário divulgado entre a
comunidade universitária com o TCLE dos(das) participantes da pesquisa. A partir de uma
perspectiva metodológica interdisciplinar que parte da Análise do Discurso, de linha
brasileira e latino-americana, em diálogo com a Análise do Discurso Crítico, e ainda da
perspectiva da Ecologia das Línguas e das Políticas Linguísticas, abordamos as questões
relacionadas às línguas minorizadas na universidade e a necessidade de políticas que
combatam a assimetria entre as línguas e as relações de poder no contexto institucional. A
metodologia adotada é a qualitativa, o que sem esgotar o número de línguas e suas
relações na universidade, aponta um mosaico que merece outros estudos. A partir de dados
coletados com 30 informantes, obtivemos a presença de 15 línguas, além do português e
espanhol, entre elas: Inglês, Francês, Crioulo, Crioulo Haitiano, Guarani, Alemão, Akan,
Fante, Urdu, Hindi, Pujabi, Japonês, Árabe, Wayuunaiki, Galego e Tikuna. A maioria dos
informantes que não tem português e espanhol como primeira língua, adquiriram essas
línguas minorizadas em âmbito familiar, isto é, um pai, um avô que falavam a língua e foi
sendo transmitida de geração em geração, até agora. Longe dos seus familiares e
comunidades onde essas línguas circulam, não há promoção dessas línguas, e nem
divulgação das mesmas dentro da nova comunidade onde esses informantes estão
inseridos. Apesar disso, os dados apontam que algumas línguas foram também estudadas
na escola, e que há material escrito, o que demonstra algumas políticas linguísticas nas
comunidades de origem para sua preservação e uso e também o empenho das
comunidades em utilizá-las tanto escrita quanto oralmente. Na universidade, o bilinguismo
oficial acaba privilegiando o português e o espanhol, sem explorar também as suas
variedades como línguas pluricêntricas. Constatamos que as demais línguas são deixadas
em segundo plano ou até mesmo deixadas de lado, uma vez que o aluno está imerso em
uma segunda língua (ou língua adicional espanhol e português) que é a língua majoritária
dentro da faculdade, e mesmo com um grande repertório linguístico, a língua materna é
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minorizada uma vez que não há espaço para ela em conversas formais ou informais,
trabalhos, apresentações, material didático escrito nessa língua, etc. A partir dos estudos
realizados e da análise do questionário, concluímos que é preciso desenvolver projetos que
valorizem essas línguas por meio de políticas linguìsticas institucionais e que seus falantes
possam utilizar estas línguas em outros contextos, além do familiar, e que promovam a
diversidade de línguas também no contexto acadêmico, mantendo essas línguas vivas e em
uso e promovendo a diversidade lingüística e cultural como um direito linguístico e humano.
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1. RESUMO 
 
Este trabalho é a continuação do projeto “Um acercamento à questão da modernização da 
música popular na Colômbia”, que teve como objetivo compreender como a questão da 
modernização dos gêneros de música popular se apresentou e desenvolveu na realidade 
histórico-social colombiana. O objetivo geral foi compreender em que medida a fragmentação 
territorial, a ação do Estado e o mercado musical podem ser entendidos como vetores que 
inibiram a emergência do fenômeno da modernização da música popular na Colômbia. Os 
objetivos específicos foram identificar se e como a fragmentação territorial afetou o 
desenvolvimento da música popular no pais, verificar como se deram as relações entre o 
Estado e a música popular, e relacionar os resultados obtidos na busca dos dois primeiros 
objetivos com o desenvolvimento da música popular a partir de meados do século XX já 
mapeado no plano de trabalho anterior. Para a responder a esses objetivos foram realizadas: 
uma reunião virtual com o pesquisador colombiano Sergio Ospina; pesquisa bibliográfica, em 
parte orientada pelas conclusões do encontro virtual já mencionado, focada em artigos e livros 
relacionados com os dois primeiros objetivos específicos do projeto; reuniões semanais para 
discutir os textos estudados e os fichamentos realizados a partir deles; e o relatório final da 
pesquisa. Os resultados alcançados foram organizados em três partes: sendo a primeira uma 
análise da base material no projeto de modernização na Colômbia onde se introduziu o 
conceito de “Estado em ação”, um Estado ainda em construção que, em oposição a grande 
parte da bibliografia, não é ausente, mas não consegue estabelecer uma hegemonia nacional 
nem consegue lidar com os conflitos e poderes regionais; a segunda parte empregou o 
conceito de “Estado em ação” para compreender sua atuação no âmbito da produção 
simbólica (especificamente, a musical), já que, a pesar de ter existido uma iniciativa cultural 
do partido Liberal com o intuito de integrar a nação a través rádio, a proposta não teve 
continuação na segunda metade do século; finalmente na terceira parte, foi apresentada a 
influência do anteriormente exposto no desenvolvimento do bambuco e do jazz na Colombia. 
Ao bambuco, gênero musical que nesse projeto cultural do partido Liberal foi considerado a 
representação da identidade cultural colombiana, lhe foram retirados elementos rítmicos 
associados à sua herança africana, reforçando a conotação “melancólica” do gênero e 
marcando uma oposição às produções musicais “alegres” da costa. Por sua parte, é visível a 
influência do jazz nas décadas iniciais do desenvolvimento da indústria musical colombiana, 
quando elementos do gênero foram incorporados à produção de música popular da costa para 
ser aceita pela elite. Para além desse momento inicial de formação da indústria musical, o 
jazz não teve maiores repercussões nas décadas posteriores quando, em outros contextos 
nacionais, funcionou como importante elemento impulsor das iniciativas de modernização 
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musical. Na Colômbia, isso ocorrerá de maneira consistente apenas a partir da década de 
1990, quando a questão da modernização já havia sido recolocada diante das novas questões 
que emergiam com a perspectiva pós-moderna da diversidade cultural. Em conclusão, a 
dificuldade para estabelecer uma hegemonia por parte do Estado colombiano, verificada em 
sua dimensão material, tem correspondência em sua dimensão simbólica. Na história do 
bambuco, a debilidade do Estado e de seu projeto cultural facilitou o predomínio de iniciativas 
empresariais no desenvolvimento da música popular; e na década de 1960, esse predomínio 
comercial impediu o surgimento e expansão de perspectivas modernizadoras na música 
popular, como é observado na pouca repercussão que teve o jazz até 1990. 
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1. RESUMO

El proyecto “Conversas literarias com crianças inmigrantes” tuvo como objetivo investigar la
página web “Children’s Literature in Critical Contexts of Displacement” o “Literatura infantil
en contextos críticos de desplazamiento” (en español), con el fin de reflexionar sobre la
necesidad (o no) de la adecuación de prácticas de mediación de lectura literaria elaboradas
y desarrolladas para niños y niñas inmigrantes de países lejanos y para personas
inmigrantes de los países vecinos en la frontera trinacional (Argentina, Brasil y Paraguay).
La pregunta que sostuvo la investigación fue: “hay diferencias significativas entre objetivos y
métodos de prácticas de mediación lectura literaria con inmigrantes y habitantes de
frontera”?. Al fin de contestar la interrogante, se hizo una revisión bibliográfica sobre
temáticas como; mediación de lectura, lectura en contextos de crisis, lectura literaria con
niños y niñas migrantes y las respuestas lectoras (ARIZPE, STYLES, 2002). Con respecto a
las propuestas de mediaciones literarias con inmigrantes se reconoció el lugar de la
“literatura/lectura como refugio”, según Petit “Esta lectura es transgresora: el lector da la
espalda a los suyos, huye, construye la pared de la casa, del pueblo, del barrio, de la cárcel.
Es desterritorializante, abre espacios de pertenencia, es un gesto de distanciamiento, de
escape; más aún cuando se trata de la lectura de obras literarias” (PETIT, 2008). En vista de
este marco teórico, se procedió a la descripción y al análisis de la página web que tiene
como objetivo recolectar experiencias de mediación de lectura y proponer metodologías que
sean guía para otros contextos. Estas propuestas ayudaron a los niños y niñas participantes
de los talleres de esta pagina web a fortalecer nuevos vínculos y mantener las conexiones
con sus orígenes. Para cada mediación se ofrecen propuestas artísticas de simbolización
literaria, recomendaciones para almacenar las respuestas lectoras y artículos para capacitar
a los mediadores. Sin embargo, a lo largo de los estudios y (re)conociendo a la comunidad
fronteriza en talleres en escuelas de la ciudad, fue posible identificar que los niños y las
niñas de 6 a 10 años de la región no se reconocieron como los inmigrantes metafóricamente
simbolizados en los libros recomendados por la red. Ellos demostraron naturalidad cuando
se les preguntó acerca del país de origen y sobre lo que se había “dejado atrás”. En las
respuestas decían no haber dejado “nada”, porque en el fin de semana era posible irse a la
casa de la abuela, por ejemplo. En este breve análisis cualitativo previo, hecho por la
escucha activa, se formuló la hipótesis de que para actuar con los niños “extranjeros” en la
frontera, había que adaptar las propuestas del kit de herramientas de la página web. En la
secuencia de la investigación y como resultado, se elaboraron tres planes de aula siguiendo
la metodología de la red, pero adecuándola al contexto fronterizo. Para la lectura del libro
“Eloísa y los Bichos”, de Jairo Buitrago, que cuenta la historia de una niña migrante que de a



IV SIEPE  |  184

ISSN: 1983-6554

poco va reconociendo el lugar de llegada como su hogar, la propuesta fue que los niños y
niñas caminaran por la vía dibujada con tiza en suelo y, después, debían escoger donde
sentarse, a continuación, se les preguntó ¿quiénes son ustedes?, y por último fue realizada
la primera lectura del libro que tuvo como objetivo conocer la historia, ya en la segunda
lectura, la idea fue que los niños y las niñas se colocaran en el lugar de Eloísa - “Si fueras
Eloísa, cómo actuarías?”-. Esta actividad pretendió reconocer la percepción de los
habitantes de la frontera con respecto a la migración retratada. La segunda propuesta fue
con el libro “El túnel”, de Anthony Browne, que presentaba a dos hermanos muy diferentes
que se aventuran por un túnel que los lleva a un lugar raro y asombroso. En el primer
momento los niños y niñas pasaron por el túnel hecho como un portal y, al final del camino,
retrataron lo que esperaban encontrar al pasar por el túnel. El segundo momento fue la
lectura de la historia con pausas de suspenso y con espacios para que los niños observaran
las imágenes. Posteriormente a la lectura, se les preguntó lo que les pareció el túnel en la
historia: “¿Ustedes tienen coraje para atravesar un túnel? Alguien ya vivió una experiencia
parecida? Cuentenla”. La lectura condujo a una conversación literaria en la que se pudo
intercambiar diversas experiencias que no fueron necesariamente sobre la inmigración, la
idea era que fuera posible percibir la relación metafórica del túnel con un proceso de
transformación. Finalmente, el tercer libro fue “Flotante”, de David Weisner, el cual retrató
una narrativa visual acompañada por una cámara fotográfica que viaja en el mar. En el
primer momento los niños se tomaron de las manos y escucharon el sonido del mar. Al final
de la lectura se les preguntó: “¿si fueran la cámara de la historia a qué lugar les gustaría
viajar?” “¿Qué les gustaría fotografiar en el viaje?”. Esta propuesta tuvo el objetivo de que
ellos y ellas se sintieran turistas, viajeros y que pudieran reflexionar sobre lo que es viajar y
lo que es vivir en un país diferente. Como consideraciones finales se percibió que las
propuestas de la red apuntaban caminos, pero las preguntas y respuestas eran otras. Se
encontró que el significado de inmigración para los habitantes de frontera no es similar a la
idea del proyecto de la página web, por ende, las prácticas mediadoras deberían tener en
cuenta otro tipo de imaginarios de migración.
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1. RESUMO

Esta pesquisa centra-se na reflexão sobre a história latino-americana, com base na “Carta
do Achamento” (1500), de Pero Vaz de Caminha, e em “Nueva Corónica y Buen Gobierno”
(1615), de Guamán Poma de Ayala, por meio de uma análise contrastiva dessas obras de
fatura poético-documental. Esses documentos literários convergem ao representarem
aspectos de um fenômeno sócio-cultural de larga duração temporal e amplo alcance
territorial, recentemente denominado de “globalização”, termo cunhado já no último quartel
do Século XX. Nesse contexto, este trabalho tem por finalidade analisar a representação
poética de características próprias da globalização, tais como a reificação dos seres
humanos e o genocídio planificado pelo Estado (necropolítica), no âmbito da construção
poética de paisagens imaginárias, decorrentes da globalização. Por outro lado, busca-se
promover uma reflexão sobre a identidade espacial latino-americana que se constrói por
meio dessas obras literárias. A metodologia é de natureza qualitativa, estruturada com
levantamento e revisão bibliográfica, leitura contrastiva e fichamento dos textos literários de
Pero Vaz e Guamán Poma, análise cruzada dos dados e fatos discursivos, para fins de
redação de estudo crítico. A leitura comparativa de ambos os autores revela parte das
violências perpetradas pelo Estado após o choque de cultura resultante do encontro entre
europeus e povos originários no território de Abya Yala. Os trechos analisados demonstram
como os povos aborígenes sofreram de violência, tortura, reificação, objetificação,
sobre-exploração e extermínio planificado. Conclui-se que certas características da
globalização já se apresentavam nessas páginas reveladoras da história latino-americana.
Assim, ambos os autores contribuem para a construção de uma certa paisagem imaginária
da globalização, a qual, por sua vez, auxilia o entendimento dos problemas endêmicos do
continente nos dias atuais e clama por um processo substancial de reparação histórica.
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1. RESUMO

O trabalho com a variação linguística em sala de aula ainda ocorre de forma
esporádica e lenta, e sem receber, na maioria das vezes, a atenção devida. Em parte,
os professores não estão adequadamente preparados para lidar e tratar com a
variedade linguística riquíssima com a qual se deparam na escola, em outra, é esta
que dificulta a relação entre os educadores, alunos e a língua. Diante disso, este
estudo decorreu da reflexão da necessidade discussões e aplicações de perspectivas
que envolvessem práticas pedagógicas de português e suas variantes linguísticas na
formação do professor alfabetizador (Ensino Fundamental I), objetivando uma prática
pedagógica que contribuísse para a ampliação do letramento e da aquisição linguística
dos discentes sob a ótica da Sociolinguística Educacional. Para tanto, foram basilares
os estudos desenvolvidos por Bortoni-Ricardo 2003, 2004, 2005; Zilles e Faraco 2015;
Faraco 2007; Cyranka 2007; Correa 2007, 2009, entre outros, pois ao trabalhar com a
norma institucionalizada e as variantes linguísticas em sala de aula pelo viés da
pedagogia da variação linguística, os professores pedagogos poderão contribuir para
uma aquisição linguística que faça sentido aos alunos e que se tenha consciência “de
que existem duas ou mais maneiras de dizer a mesma coisa” (BORTONI-RICARDO,
2005, p.15). Sendo assim, pelo seu caráter aplicado, esta pesquisa desenvolveu-se
por meio de abordagens qualitativas, uma vez que objetivou levantar dados
linguísticos a partir de produções escritas de alunos do 5o ano de uma escola
municipal de Foz do Iguaçu, que foram interpretados e analisados levando-se em
consideração que é possível olhar para o texto de maneira positiva, diagnóstica,
procurando compreender os usos considerados transgressores da norma de maneira
a exemplificar, trabalhar e valorizar as variedades linguísticas presentes na escola e
na sociedade. Quanto ao texto selecionado, este corresponde ao (re)conto de fadas,
intitulado “A princesa corajosa”, que traz diferentes elementos linguísticos que foram
analisados sob os pressupostos da pedagogia da variação linguística, dentre os quais
destacam-se: a monotongação em “mas” ao invés de “mais”; o apagamento da coda
em final de sílaba, representadas pelas consoantes “n” e “r”, como em “pricesa”,
“tetou”, “derota”, “da”; dificuldades no uso do sistema alfabético ortográfico para
representar os sons, como, por exemplo, de “c”, “s”, “ss”, “ç”, “sc”, “sç”, “xc” e “x” tendo
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em vista que existe mais de um forma escrita para um mesmo som /s), entre outros.
Neste sentido, concluiu-se que as produções escritas, com as suas refacções,
apagamentos e reescritas mostram o aprimoramento que o sujeito está desenvolvendo
na aprendizagem da linguagem, uma vez que “cada texto espontaneamente produzido
por uma criança pode [e deveria] ser visto como fonte riquíssima de indícios sobre a
relação sujeito/linguagem” (ABAURRE, 1997, p. 22). Logo, a Sociolinguística
Educacional é uma abordagem imprescindível para suscitar a reflexão e a
reconstrução de novas possibilidades educacionais que se adéquem às demandas
emergentes.

Figura 1. (Re)conto “A princesa corajosa” 2022.
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1. RESUMO

Este trabalho tem por finalidade apresentar uma pesquisa de Iniciação Científica (IC), que
teve como propósito central investigar as crenças e expectativas dos discentes do curso de
licenciatura de Letras da UNILA voltado à formação dupla para ensino de espanhol e
português como línguas estrangeiras (LEPLE), embora o foco maior tenha sido a língua
espanhola. A problemática advém dos recorrentes casos de desistência nos cursos de
formação docente no país, o que suscita a formulação de alguns questionamentos, como
qual seria o perfil do referido alunado, bem como suas pretensões, como no caso de ensino
de língua espanhola. Diante disso, o intuito da pesquisa foi mostrar os sentimentos,
indagações, anseios e expectativas dentro de uma universidade brasileira voltada para a
integração latino-americana, localizada na tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina. O
estudo tem como escopo a Linguística Aplicada e estudos sociolinguísticos relacionados aos
estudos sobre e crenças discentes (MARQUES, 2001; SILVA, 2007; BARCELOS, 2004) sendo
que os dados foram analisados de maneira qualitativa e interpretativista por meio da
aplicação de questionários e entrevistas virtuais com discentes ingressantes (12
participantes) e de anos finais (6 participantes) do referido curso universitário, no ano letivo
de 2021.9, a partir de ferramentas online. A partir das análises, verificou-se que os
ingressantes, brasileiros e hispanos, têm como meta principal aperfeiçoar as duas línguas
estrangeiras, focos do curso. Porém, a pretensão de seguir na licenciatura foi pouco
mencionada, evidenciando que a maioria optou pela referida graduação por fins específicos,
ou seja, para conhecer melhor um dos idiomas. No caso dos formandos, já há um
posicionamento diferente, uma vez que as suas expectativas podem mudar ao longo do
curso, principalmente devido às discussões ao longo das aulas que têm como foco o ensino
das línguas. Sobre a formação docente para ministrar aulas na língua estrangeira, estes
afirmaram que não se sentem preparados, demonstrando sentimentos de medo,
insegurança e citado também a falta de disciplinas com o foco didático-pedagógico.
Ressalta-se que dos seis entrevistados concluintes do curso, cinco são hispano-falantes, e
mesmo quando perguntados sobre a possibilidade de lecionar nesta língua, mostram-se
preocupados pela falta de mercado de trabalho no território brasileiro, pela ausência de
políticas linguísticas para tanto e, mais uma vez, citam a falta de preparo para a docência
mesmo sendo sua língua materna. Assim, embora foi verificado que, com a inserção na
universidade, os contatos linguísticos aumentaram para os formandos, rompendo com
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certos paradigmas em relação às línguas em/de contato na fronteira, muitos preconceitos
foram citados em torno do espanhol, mostrando que há, ainda, vários desafios na formação
docente para além da questão linguística, esta que é tão almejada no início da graduação.
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1. RESUMO

El objetivo del proyecto Dobras de la Memoria - Brasil / Chile, 2019 fue buscar comprender
las disputas de narrativas de la memoria en estos dos países, a partir de un evento
compartido por ambos en 22 y 23 de marzo de 2019. Tomamos como detonador la visita
diplomática del presidente Jair Bolsonaro que realizó al territorio chileno en el marco de una
cumbre de mandatarios donde su presencia en particular elevó la discusión pública sobre
memoria y derechos humanos. En sus fundamentos este proyecto fue profundamente
movilizado por el esfuerzo de comprender el contexto de evidente estrechamiento del
horizonte democrático, de los días actuales, y sobre tal preocupación se evidencia que las
llaves interpretativas del pasado dictatorial del continente acaban alterandose, evidenciando
una lectura no apenas de la complejidad del trabajo de luto, más también lo que resta de
nuestros procesos inconclusos de transición (TELES y SAFATLE, 2010).En esta
aproximación entre Chile y Brasil, percibimos que los procesos de memoria postdictatorial
presentan puntos de aproximación pero también diferencias marcantes. La metodología del
proyecto se basó en lecturas y análisis de la temática de la memoria en el mundo occidental
así como también de pensadoras que trabajan el tema en sus especificidades desde
América Latina. Se hizo una cobertura especial a noticias de medios de comunicación
escrita con su tratamiento y reacciones a la visita del mandatario que evidenció las fracturas
que genera el negacionismo y el olvido en Chile. En las concepciones más ampliadas sobre
la memoria se destaca la importancia de la memoria asociada a la memoria colectiva y la
memoria individual. La memoria como una experiencia individual, subjetiva y emocional,
para hacerla colectiva y llegar a la dimensión visible y tangible de la memoria social, precisa
de un documento o monumento. Sin embargo, en sociedades no letradas también la
memoria está presente en otras marcas como rituales o historias orales. Pensar la memoria
como una relación que abre la posibilidad de que a partir de una nueva situación o un nuevo
encuentro -como pretende ser la situación analizada, por ejemplo- el pasado puede ser
recordado y cuanto reinventado. De ese modo, la historia de un sujeto, individual o colectivo,
puede ser la historia de los diferentes sentidos que emergen en sus relaciones. En la esfera
de la geopolítica Huyssen (2010) establece una crítica que se abre a una musealizacion y
captacion del Holocausto -prisma universal por donde otras sociedades se miran así
mismas- desde los intereses ordenadores de la memoria occidental moderna del ultimo
siglo. De otra parte, hay otras situaciones traumáticas en países no centrales que, aunque
no alcancen la misma visibilidad, participan igualmente de una cultura globalizada de la
memoria, como es el caso de los desdoblamientos de las dictaduras del Cono Sur. De esa
notable cultura de la memoria se pasa en algunos países a evidentes tentativas de imponer
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el más inquietante olvido, como se intentó en el Chile de la transición y, más notablemente,
en Brasil, hasta hace poco. Los periodos de crisis internas de un grupo o de amenazas
externas generalmente implican reinterpretar la memoria y cuestionar la propia identidad.
Estos periodos son precedidos, acompañados o sucedidos por crisis del sentimiento de
identidad colectiva y de la memoria. Son los momentos en que puede haber una vuelta
reflexiva sobre el pasado, reinterpretaciones y revisionismos, que siempre implican
cuestionar y redefinir la propia identidad grupal (JELIN, 2020). La memoria en tránsito que
se movilizó a partir de la visita del mandatario de Brasil a Santiago de Chile puede ser una
resonancia a otras épocas de acuerdos del pasado, que intentan esconderse en un dobles
de un libro de la historia. Sin embargo, despertó la furia de la pujante memorialidad chilena,
y por otro lado y opuesto, la amistad cómplice de la élite santiaguina. Un dobles de la
memoria que se extiende para que quede siempre abierto y más participantes se envuelvan
e involucren  a rescatar del olvido nuestra identidad.
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1. RESUMO

Há muito se vê ao redor de todo o mundo formas variadas de aprender a se comunicar, e
fazemos isso por  meio  das línguas,  sejam elas,  faladas,  sinalizadas  ou escritas.  Nesse
sentido,  sabemos  da  importância  de  todas  elas  para  o  nosso  desenvolvimento  e
sobrevivência  como  sujeitos  que  estamos  intrincados  dentro  dos  sistemas  sociais,
educacionais, políticos, culturais, econômicos, etc. Ao mesmo tempo, temos observado que
o  panorama  de  ensino  de  línguas,  tanto  materna,  como  estrangeira,  adicional  e  de
acolhimento, etc., vêm sendo modificado e ampliado, tanto no âmbito prático como teórico.
Nesse sentido, o presente trabalho se insere na linha de pesquisas mais recentes que têm
levado em conta que o ensino de línguas acontece em contextos multilíngues, para falantes
bi/plurilíngues.  A  pesquisa  em  questão  visou,  portanto,  contribuir  para  a  área  de
investigação  das  abordagens  plurilíngues,  com  foco  na  didática  da  intercompreensão,
conforme estipulado pelo CARAP: “se trata de abordagens que implementam atividades de
ensino-aprendizagem  que  implicam  ao  mesmo  tempo,  várias,  iguais  ou  mais  de  uma
variedade linguística e culturais.” (CANDELIER et al., 2009, p. 6). As abordagens plurais
levam em consideração os aspectos linguísticos e culturais dentro de materiais didáticos,
para  mediar  o  aprendizado  de  línguas,  fazendo  assim  uma  integração  de  sujeitos  de
diferentes regiões, línguas,  culturas, raças e etnias distintas,  que se fazem entender em
contextos  multilíngues  dentro  ou  fora  do  Brasil.  Como  referencial  teórico,  tomou-se,
portanto,  a  produção  científica  da  área  das  da  Gramática  contrastiva,  das  Abordagens
plurais e da Intercompreensão (ESCUDÉ; DEL OLMO, 2019), para levantar os principais
conceitos que guiaram a análise dos materiais didáticos. O objetivo específico do trabalho
foi,  assim,  levantar  materiais  didáticos  de  intercompreensão  e  de  ensino  de  línguas
estrangeiras/adicionais,  disponíveis  em plataformas digitais  na internet,  e  sistematizar os
exercícios de intercompreensão que abordavam questões gramaticais (RAMMÉ, 2022). A
metodologia do trabalho foi a revisão bibliográfica e documental. Logo, foi analisado dentro
dos  mesmos,  primeiramente,  se  os  exercícios  de  gramática  escolhidos  aleatoriamente,
tratavam de tópicos gramaticais em uma perspectiva de ensino plurilíngue e contrastivo. Em
um segundo momento, buscou-se observar que tópicos gramaticais eram privilegiados nos
exercícios (morfologia,  sintaxe,  semântica,  fonéticas,  etc.).  Como resultado,  constatou-se
que nos materiais selecionados de PLA/PLE existem exercícios de gramática que trabalham
numa  perspectiva  contrastiva/bilíngue  ou  multilíngue  e  de  intercompreensão,  mas  são
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poucos e nem sempre bem elaborados para o entendimento da/o aprendiz. Por outro lado,
também foi possível perceber que existem muitos exercícios que trabalham a funcionalidade
da gramática, mas que ficam subentendidos dentro de contextos de interpretação textual.
Em comparação com os materiais específicos de intercompreensão, pode se dizer que os
materiais de PLA/PLE podem readaptar seus exercícios de gramática de forma a serem
apresentados  dentro  das  unidades  didáticas  disponíveis  para  uma  prática  do  ensino-
aprendizado de português mais plural.
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1. RESUMO

A dengue é considerada atualmente um dos maiores problemas de saúde pública
mundial. No Brasil, o crescimento desordenado das cidades a partir da década de 60, a falta
de moradia adequada e ausência de saneamento básico colaboraram para a disseminação
da doença no território. Foz do Iguaçu, município marcado por regiões com grande
desigualdade socioeconômica e de acesso e uso de serviços básicos, apresentou uma
situação epidemiológica crítica, com 3320 casos de dengue notificados entre agosto de 2021
e janeiro de 2022, sendo 242 casos confirmados. Entre as medidas aplicadas para o
enfrentamento desta realidade, além das estratégias de controle como fumigação e visitas
domiciliares dos agentes de CCZ, encontram-se as estratégias de educação ambiental. No
marco do Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola, grande iniciativa de
Educação Científica, o projeto proposto teve como objetivo validar e implementar o protocolo
“Mosquito Habitat Mapping” (Mapeamento de habitats de mosquitos) do programa GLOBE,
com foco nos mosquitos transmissores de arboviroses como a dengue, procurando a
participação de estudantes e professores da rede pública do município de Foz do Iguaçu.
Para o desenvolvimento das pesquisas parte do PICCE, foram definidos eixos principais
comuns. Eixo I Intervenção: Práticas de investigação por meio de protocolos compartilhados
em rede; Eixo II Formação: Ensino por projetos de investigação e iniciação à metodologia
científica; Eixo III Avaliação e Divulgação: acompanhamento e disseminação dos resultados
e dos processos desencadeados pelo Programa. Os resultados iniciais abrangeram as
metas do Eixo I, correspondente à adaptação do protocolo proposto à realidade das escolas
públicas do município de Foz do Iguaçu, bem como a vinculação com as unidades temáticas
e objetivos presentes na Base Nacional Comum Curricular, que define o conjunto de
aprendizagens essenciais da Educação Básica. Foi organizado um e-book como material de
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apoio contendo fundamentação teórica para a formação de professores e estudantes,
apresentação da Ciência Cidadã e sua importância na sociedade e por fim uma guia para
aplicação do protocolo GLOBE através de dois planos de aula. A produção deste material
apresenta orientações úteis para a coleta de dados georreferenciados sobre possíveis
criadouros de mosquitos e a coleta e identificação de larvas de mosquitos através do uso de
ovitrampas que permitiriam auxiliar no planejamento das ações de combate às arboviroses.
E também sugere uma metodologia inovadora para a educação científica e tecnológica para
ser desenvolvida e avaliadas nas escolas de Educação Básica, que privilegia a participação
ativa, investigativa e crítica de estudantes e professores na apropriação e produção dos
conhecimentos científicos e tecnológicos, em interação com as instituições de pesquisa e
seus cientistas, favorecendo a democratização da ciência.
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1. RESUMO

Durante o processo de aprendizagem, o aluno vivencia uma série de relações com o mundo,
com o outro e consigo mesmo que podem propiciar ou bloquear o conhecimento. Para
entender como se dá o aprendizado, é necessário analisar o processo desenvolvido. Dessa
forma, Francisco (2019), apoiado nas reflexões de Charlot (2000), propõe elementos
analíticos que se alicerçam nas relações com o saber para revelar os caminhos do
desenvolvimento de cada aluno. Estes elementos analíticos são: Atividade intelectual;
Normatividade; Rede de significados; Relação de saber; Professor questionador;
Mobilização e sujeito. Com base nisso, o objetivo da pesquisa foi verificar o processo de
aprendizagem química de estudantes em nível superior a partir de uma atividade
experimental investigativa. O trabalho consistiu em uma pesquisa participante (PP) dividida
em três momentos (modelo prévio individual, modelo prévio coletivo e avaliando o modelo
coletivo) sobre o conteúdo de gases. Para interpretar os resultados, adotou-se três saberes
necessários, que configuram a rede de significados, para o aprendizado do conteúdo:
afastamento das partículas (moléculas e/ou átomos) (saber 1); compressibilidade e
expansão (saber 2) e movimento/energia das partículas (saber 3). Esses saberes foram
relacionados com os três níveis de conhecimento químico (visualizações, modelos e
experiências), evidenciando as diferentes escalas, dimensões e abordagens dos conceitos
(TALANQUER 2011), como mostra a Figura 1. Os resultados apontam um significativo
avanço de aprendizagem por meio da atividade experimental caminhando do primeiro até o
terceiro momento, uma vez que o conhecimento prévio ainda não contemplava toda a rede
de significados pois os três saberes não se dialogavam nas respostas. Além dos mais, o
professor questionador, as relações de saber e as mobilizações dos estudantes contribuíram
para o aprendizado mais eficaz. Portanto, entende-se que os elementos analíticos da
relação com o saber foram capazes de fornecer ao professor subsídios necessários para
verificar o desenvolvimento da aprendizagem.
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Figura 1. Apropriação multidimensional da rede de significados no momento prévio individual.
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1. RESUMO 
 
El plano de trabajo Contexto migratorio e infancia fronteriza: una aproximación exploratoria, 
adscrito a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), se incluye dentro 
del proyecto mayor de investigación “Migración e infancia: aspectos sociales, lingüísticos y 
culturales en la educación fronteriza”. En el trabajo realizado, se logró contribuir al objetivo 
general de analizar y difundir en medios digitales documentos y bibliografías actualizadas 
sobre la infancia en contexto migratorio. Para alcanzarlo, concretizamos los siguientes 
objetivos específicos: 1) definir el concepto de infancia; 2) definir los conceptos de migración 
y contexto migratorio; 3) definir el concepto de frontera; 4) Analizar los referentes 
epistemológicos de los conceptos de niñez, migración, contexto migratorio y fronterizo; y 5) 
Desarrollar una base de datos con documentos y bibliografías sobre la niñez en un contexto 
migratorio. Para lograr los objetivos del uno al cuatro, se realizaron las siguientes lecturas: 
Fernandez, 2014; Pereira, 2021; Dhein, 2021; Ribeiro, 2021; Cunha, 2020; Paraguassu, 2020; 
Grajzer,2018; Alcubierre, 2017; Ivone, 2019; Oliveira, 2019; Furquim, 2019; Lemos, 2020; 
Paiva, 2018; Bezerra & Backes, 2020; Grajzer, Veronese & Schlindwei, 2021; Caceres, 2020; 
Santos, 2011; Bumlai, 2014; Domingues, 2015; Juliani, 2021; Silveira, 2020; Oliveira, 2014; 
Neves, 2015; Vieira, 2015; Vale, 2019; Faria, 2020; Reimann, 2016; Frasson, 2014; 
Zambrano, 2016 Trindade, 2016   Ahora para el ítem 5, se realizó una encuesta en el banco 
de tesis y disertaciones de la CAPES (https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/), 
entre los años 2013 y 2021. Obteniendo como resultado, más de 55 mil trabajos listados, sin 
embargo, luego de analizar el resumen y las palabras clave de los trabajos, se decidieron 30 
tesis y disertaciones que abordaban específicamente la tríada propuesta. Por lo tanto, 
observamos cuantitativamente los datos y verificamos el predominio de tesis y disertaciones 
defendidas en IES que tienen instituciones ubicadas en las regiones de frontera. Se observa 
que, a pesar de la mayor cantidad de instituciones educativas ubicadas en la región Sudeste, 
sólo el 11% de los trabajos defendidos son de esta región. También hay predominio de 
trabajos en el área de Educación, correspondiendo a más de la mitad de los trabajos listados. 
Por eso, dicho escrito se hace pertinente, pues, al cuestionar las vivencias de las infancias 
que transitan por las regiones fronterizas, “representa a coexistência de diferentes espaço-
temporalidades. Esta “contemporaneidade da diversidade” é a responsável pela definição da 
identidade dos agentes sociais aí envolvidos” (Santa Bárbara & Haesbaert, 2001, pág.1); 
recalcando la frontera, como un espacio de poder simbólico. En donde, se construyen 
panoramas dialécticos: cercanos-remotos, colectivos-individuales, adultos-infantes, 
nacionales-migrantes, residentes-transeúntes, etc. A su vez, se evidencia la importancia de 
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pensar en políticas específicas para la inserción, inclusión, acogida y formación de docentes 
y trabajadores de la educación capacitados para atender a la niñez migrante y refugiada.  Sin 
embargo, se observa que el tema infancia - migración - frontera sigue siendo una gran 
necesidad en otras áreas de las humanidades, pues de los trabajos enumerados sólo tres son 
de otras áreas, como la comunicación y la sociología. Así, concluimos que aún existe una gran 
carencia de producción científica que equipare niñez, migración y frontera.  
 

 
  

  Figura 1: Personas desplazadas a través de las fronteras (Año 2021)   
 
 
 

2. REFERÊNCIAS 
 
1. SANTA BÁRBARA E ROGÉRIO HAESBAERT, M. DE J. Identidade e Migração em Áreas Transfronteiriças. 
GEOgraphia, v. 3, n. 5, p. 33-46, 21 set. 2009.   
 
 
3. AGRADECIMENTOS 
 
Quiero agradecerle a la PRPPG-UNILA, por la bolsa que me han concedido. Pues, su contribución, me 
ha permitido realizar un gran aporte al campo científico Brasilero y Latinoamericano. También, quiero 
agradecer a las niñas y niños de Venezuela que transitaron por Colombia, pues, despertaron en mí, la 
inquietud de amar e investigar el campo de las infancias migrantes. “¡Mia, espero volver a jugar 
contigo!”.    
 



IV SIEPE  |  202

ISSN: 1983-6554

 
 
 

 
A FOME E A INSEGURANÇA ALIMENTAR NA AMÉRICA LATINA DE 
2016 A 2021: UMA QUESTÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO OU UM 

REFLEXO HISTÓRICO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
DESIGUAIS? 

 
Flora Meloni Campos(1)*, Karen dos Santos Honório(2), Roberta Sperandio 

Traspadini(3) 
 

(1) Bolsista IC da PRPPG/UNILA, Relações Internacionais e Integração, Instituto Latino-Americano de 
Economia, Sociedade e Política (ILAESP), Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA). 
 

(2) Coorientadora, Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP), 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 

 
(3) Orientadora, Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP), Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 
 

*E-mail de contato: fm.campos.2019@aluno.unila.edu.br 
 

1. RESUMO 
 

A fome pode ser definida cientificamente como carência alimentar, subalimentação e 
subnutrição que, impedindo um processo metabólico saudável do corpo, faz com que o 
desenvolvimento do humano que passa por essa condição seja inadequado (CASTRO, 1984; 
FAO, 2021). Majoritariamente relacionada à insegurança alimentar - que é a incerteza do 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade -, ou seja, à falta caracterizada pelo 
definhamento, pelo retardo do crescimento e pelo baixo peso, na realidade a fome abarca 
também a nutrição inapropriada que neste particular modo de produção capitalista perpassa 
o excesso: um aumento do sabor e da durabilidade dos alimentos que é realizado a partir da 
incorporação de processos químico-industriais nos mesmos, mas que não traduz-se em um 
ganho qualitativo nutricional para chegar em grande disponibilidade às prateleiras do mercado 
consumidor. Para além da conceituação acima descrita, considerando as relações 
internacionais que fundamentam as relações Norte-Sul globais e que são replicadas 
internamente de forma a compensar a perda sistemática de mais-valor, a fome deve ser 
compreendida como a manifestação de uma sociedade desigual, que estabeleceu a 
dependência como fenômeno concreto que afeta o cotidiano de milhares de pessoas, 
conforme explicitado pela Teoria Marxista da Dependência. Tendo como base uma análise 
fundamentada no materialismo histórico-dialético a partir da apuração de índices sobre a 
subnutrição, a insegurança alimentar, o sobrepeso e a obesidade disponibilizados por 
organizações nacionais e internacionais – como, por exemplo, a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe (CEPAL), e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) - o objetivo da 
pesquisa foi coletar os dados da insegurança alimentar e da má nutrição na América Latina e 
Caribe, para investigar a partir de uma visão crítica as diversas facetas da Fome e suas raízes 
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históricas, econômicas e sociais na região. Paralelamente, buscando compreender o objeto 
da pesquisa para além da frieza científica dos dados, foi realizada revisão bibliográfica de 
autores que 1. resgataram a trajetória histórica da fome, conforme analisado em Geografia da 
Fome: o dilema brasileiro: pão ou aço (1984), de Josué de Castro; e 2. a vivenciaram no 
cotidiano, como demonstra o duro relato de Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo: 
diário de uma favelada (1960). Assim, foi possível identificar o aumento da fome e da 
insegurança alimentar em tempos de intensificação do neoliberalismo e do conservadorismo 
no continente, principalmente a partir de 2010 com a chamada “onda azul" ou “onda 
conservadora”, representada pela ascensão de Porfirio Lobo Sosa no governo de Honduras 
após a crise política iniciada pela tentativa de reeleição de Manuel Zelaya, que o havia 
derrotado nas eleições de 2005; no Brasil, esta tendência fica explícita pincipalmente a partir 
do golpe de 2016, com a cisão do domínio progressista do Partido dos Trabalhadores (PT) no 
governo e a fragilização de programas de transferência de renda, de assistência à população 
carente e de incentivo à produção e agricultura familiar. Além disso, considerando a 
conjuntura da pandemia da Covid-19 que teve início em 2020 causando a morte de milhares 
de pessoas tendo como causa não apenas a doença, mas também devido ao aumento das 
dificuldades econômicas concretas trazidas pelo isolamento que se traduziram na tragédia da 
falta de acesso aos bens-salários básicos necessários para a sobrevivência – como é o caso 
dos alimentos -, foi possível demonstrar, de fato, expressivo aumento dos índices de fome na 
América Latina e no Caribe. Dessa forma, é importante explicitar que a manifestação do 
fenômeno da fome e da má nutrição no mundo contemporâneo, que desenvolveu tecnologias 
e insumos para que a escassez de alimentos saudáveis não seja mais uma questão da 
produção global, é concretamente um reflexo histórico das relações internacionais desiguais 
e dependentes, e portanto devem ser encaradas como consequência deste particular modo 
de produção capitalista que compreendeu como válida uma matriz de desenvolvimento 
pautada na subversão do que deveria ser a sociabilidade do humano, na propriedade privada, 
na espoliação da natureza e no descumprimento da função social da terra. 
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1. RESUMO

A constante utilização de fármacos diversos para o tratamento de patologias faz com que
sejam requeridas  grandes  quantidades  de  recursos  naturais,  tanto  para  a  produção  de
medicamentos quanto devido a contaminação ambiental gerada pela excreção do fármaco,
que  pode  causar  alterações  no  meio  ambiente,  em  especial  nos  corpos  hídricos.  A
biotransformação de fármacos pode ser definida como um processo natural mediado por
enzimas, que gera alterações na estrutura do fármaco e que pode torná-lo mais tóxico, ou
contribuir para sua mineralização. Com cerca de 100 mil espécies descritas e estimativa de
1,5 milhão de espécies ainda a serem descobertas, os fungos são alvo de interesse em
diversas áreas, principalmente a partir da década de 20, quando foi descoberta a penicilina,
importante antibiótico utilizado amplamente até os dias de hoje. Nesse contexto, sabe-se
que os fungos endofíticos, que se referem aos microrganismos que colonizam os tecidos
internos das plantas sem causar prejuízos imediatos no hospedeiro e beneficiando ambos,
possuem ampla  distribuição  e  ocorrem em  todo  o  território  terrestre,  nas  comunidades
naturais e antrópicas, colonizando plantas no Ártico, Antártica, solos geotérmicos, desertos,
oceanos, florestas tropicais, mangues e florestas costeiras. Com potencial de aplicação em
diversas  áreas  da  indústria,  as  enzimas  produzidas  por  microrganismos  e,  mais
especificamente  por  fungos,  são  alvo  de  diversas  pesquisas  visando  a  melhoria  de
processos  e  das  características  dos  produtos  e/ou  matérias-primas.  Nesse  sentido,  o
presente  trabalho  consistiu  em  uma  parte  de  um  conjunto  de  pesquisas  correlatas  a
biotransformação de fármacos a partir  do metabolismo de fungos endofíticos.  A primeira
parte visou a seleção dos isolados fúngicos  que tenham maior  tolerância  aos fármacos
testados. Os fungos endofíticos utilizados neste estudo foram isolados das plantas Guarea
kunthiana A. Juss (GK) e Cabralea canjerana (Vell.) Mart. (CC), obtidas no Refúgio Biológico
Bela Vista, pelo grupo em 2020. Foram isolados 167 fungos, e destes 57 isolados fúngicos
foram submetidos ao teste de tolerância aos fármacos com cloreto de trifenil tetrazólio (TTC)
(IVSHINA et al., 2019). Nesse sentido, foram avaliadas seis classes terapêuticas: hormônios
(estradiol), antidepressivos (fluoxetina e amitriptilina), antifúngico (fluconazol), antibacteriano
(amoxilina) e antitérmicos/anti-inflamatórios não esteroidais (dipirona sódica, paracetamol,
ácido acetilsalicílico  e diclofenaco de potássio).  Dos 57 isolados fúngicos submetidos ao
teste, 30 apresentaram bom desenvolvimento com hormônios; 31 com fluoxetina; 24 com
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amitriptilina; 25 com fluconazol; 29 com antibióticos e 29 com antitérmicos/anti-inflamatórios,
sendo que 18 isolados fúngicos apresentaram bom desenvolvimento em todas as classes
terapêuticas testadas. Os isolados fúngicos tolerantes podem apresentar  a capacidade de
consumir os compostos químicos dos medicamentos como única fonte de carbono. Assim,
destes, 9 isolados fúngicos com melhores tolerâncias foram submetidos aos testes em placa
para caracterização de suas atividades enzimáticas de celulase, lacase e lipase, utilizando
as seguintes metodologias: celulase por vermelho congo (TOGHUEO et al., 2017), lacase
por n-Naftol (TOGHUEO et al., 2017), e lipase por Rodamina B (CARISSIMI et al., 2007). Os
resultados dos testes enzimáticos  estão descritos  na tabela  1,  onde “+”  significa  que o
isolado  apresenta  atividade  enzimática  e  “-”  que  o  isolado  não  apresenta  atividade
enzimática. Infere-se, portanto, que dentre os fungos endofíticos isolados e submetidos ao
teste  de  tolerância  aos  fármacos  com  TTC,  68,4%  apresentaram  alguma  tolerância,
possivelmente  em  decorrência  das  enzimas  extracelulares  que  podem  contribuir  no
processo  de  biotransformação  desses  fármacos  e,  nesse  sentido,  9  isolados  que
apresentaram maior tolerância tiveram algumas de suas enzimas identificadas por meio de
ensaios qualitativos em placa.

Tabela 1. Atividades enzimáticas dos isolados fúngicos avaliados.

2. REFERÊNCIAS

1. IVSHINA, I. B. et al. Features of diclofenac biodegradation by Rhodococcus ruber IEGM 346. Scientific reports,
v. 9, n. 1, pág. 1-13, 2019.

2. CARISSIMI, M. et al., Comparision of lipolytic activity of Sporothrix schenckii strains utilizing olive oil-rhodamine
B and tween 80. Tecno-lógica, 2007, v.11, p. 33-36, 2007.

3. TOGHUEO, R. et al. Enzymatic activity of endophytic fungi from the medicinal plants terminalia catappa, 
terminalia mantaly and cananga odorata. South African Journal of Botany, Elsevier BV, v. 109, p. 146–153, mar. 
2017.

3. AGRADECIMENTOS

Agradeço o apoio da Fundação Araucária pela bolsa de IC/IS que me foi concedida nesse projeto, a

confiança, suporte, amizade e ensinamentos de minhas orientadoras Dra. Caroline Gonçalves e Me.

Maria Gabriela Barros, que foram essenciais nesse processo, além dos técnicos, discentes, docentes

e todas as pessoas envolvidas nas atividades dos laboratórios. Agradeço imensamente a meus pais

Patrícia e Juarez, minha avó Djanira e meu irmão Fellipe, pela compreensão e apoio incondicional

durante esse árduo processo que é estar longe de casa para estudar e, por fim, o apoio institucional

da UNILA, que possibilitou a construção desse projeto de pesquisa.



IV SIEPE  |  206

ISSN: 1983-6554

 
 
 

 
VALIDAÇÃO DE METODOLOGIAS DE BAIXO CUSTO PARA 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DE RIOS 
 

Giovanna Juliana Ghellere(1)*, Silvia Sônia da Silva(2), Marcelo N. Kapp(3), Marcela 
Boroski(4) 

 
(1) Bolsista IC da Fundação Araucária, Engenharia Química, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, 

Infraestrutura e Território (ILATIT), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 
 

(2) Coorientadora, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade 
(PPGIES), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 

 
(3) Colaborador, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território (ILATIT), 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 
 

(4) Orientadora, Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 

 
*E-mail de contato: gj.ghellere.2016@aluno.unila.edu.br 

 
1. RESUMO 
 
Um dos impactos ocasionados pela atividade humana diz respeito à qualidade hídrica, ao seu 
uso e ocupação inadequada em faixas de proteção dos cursos d’água. O monitoramento da 
qualidade de água é de extrema importância para que se possa estabelecer uma comparação 
entre a qualidade de recursos hídricos de diferentes origens, e avaliar a presença de 
contaminação temporal através de parâmetros determinados e analisados pela concentração 
de compostos inorgânicos e orgânicos presentes na água e dessa maneira, entender a forma 
de contaminação pela qual aquele corpo hídrico específico sofreu. O objetivo deste trabalho 
foi validar as metodologias de análise colorimétrica de amônia [1], nitrito [2], ortofosfato [3], 
matéria orgânica [3] e ferro, para aplicar o kit de baixo custo de monitoramento de rios, 
utilizando o aplicativo de smartphone AQUA. Para cada análise utilizou-se a metodologia de 
referência, a qual foi miniaturizada e modificada. As curvas analíticas, precisão intermediária, 
repetibilidade, limite de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram monitoradas em 
espectrofotômetro UV-VIS e utilizado o aplicativo de smartphone AQUA, para fins de 
validação. O aplicativo AQUA, em desenvolvimento na Unila, está em fase de testes e além 
do monitoramento de análises colorimétricas, permite o georefenciamento dos dados, uma 
vez que relaciona a aquisição de informações com as coordenadas de localização por GPS 
(global positioning system) (Figura 1). Para a captação das imagens, utilizou-se uma caixa 
com aparato de led alimentado por bateria para padronização da intensidade de luz ambiente 
a qual a amostra é exposta durante o registro da imagem. A eficiência da construção da curva 
foi mensurada pelo coeficiente de determinação, que se manteve acima de 0,990 em todas 
as análises feitas no espectrofômetro, com exceção da matéria orgânica, que teve seu valor 
igual a 0,954. Já no aplicativo, os valores mantiveram entre 0,838 e 0,985. A avaliação da 
repetibilidade foi feita considerando um critério de aceitação de 11% para o coeficiente de 
variação (CV). Todas as análises realizadas no espectrofotômetro tiveram valores dentro do 
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esperado. No aplicativo AQUA, para o ortofosfato, matéria orgânica e ferro, a média dos 
coeficientes de variação se mostrou acima do valor estabelecido, já o nitrito, amônia, se 
mostraram dentro do valor esperado. Os valores de LD e LQ foram satisfatórios no 
equipamento, e no AQUA, os valores de LQ do ferro e nitrito estiveram abaixo do limite 
estabelecido pela Resolução CONAMA n.357 (classe 3). Ao ser observado o LD de cada 
composto, foi perceptível que, com exceção do ortofosfato, todos os valores de LD foram 
abaixo do limite visto pela Resolução abordada. Para o ortofosfato e amônia, o LQ se manteve 
acima do limite da legislação vigente, o que acarreta na necessidade de modificar a curva 
analítica utilizada. Como conclusão, os ensaios podem ser realizados remotamente através 
do aplicativo AQUA e utilizando a caixa com aparato, com resultados significativos quanto à 
construção da curva analítica das metodologias adaptadas. A repetibilidade e a precisão 
intermediária apresentaram variações acima do recomendado para a magnitude das 
concentrações das amostras. O LD e o LQ apresentaram valores acima do que seria 
adequado para a curva, o que pode ser relacionado com a sensibilidade do aplicativo e da 
caixa em relação aos pontos da curva em baixas concentrações. Os valores obtidos na 
validação das metodologias foram cruciais para compreender a melhor forma de aplicar as 
metodologias em um monitoramento ambiental. 
 

 
Figura 1. Tela inicial do aplicativo AQUA 
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1. RESUMO

A  energia  solar  fotovoltaica  possui  características  importantes  e  não  controláveis  que
causam intermitências no processo de geração de energia elétrica. A principal causa destas
intermitências são as condições climáticas, tais como os movimentos, altura e espessura
das nuvens, ventos, temperatura, intensidade e duração da radiação solar, humidade do ar,
entre  outros.  Tais  características  aumentam  a  instabilidade  e  a  insegurança  da  rede
energética  e,  portanto,  a  predição da  geração de  energia  solar  fotovoltaica  (PGESF)  é
necessária para otimizar o controle de geração e despacho dos recursos energéticos, e
consequentemente, a mitigar a variação da potência injetada no sistema elétrico (MACIEL;
LEDESMA; ANDO JUNIOR, 2021). No Brasil existem poucas propostas desenvolvidas para
esta finalidade, provavelmente devido ao tardio investimento em energia renovável originada
a  partir  da  fonte  solar  fotovoltaica  (MACIEL;  LEDESMA;  ANDO JUNIOR,  2021).  Neste
contexto,  o  objetivo  desta  foi  desenvolver  o  protótipo  de  um  sistema  computacional,
associado  a  dispositivos  de  hardware,  que  permite  capturar  imagens  e  informações
utilizadas nas predições de geração de energia solar fotovoltaica no curto prazo. O sistema
desenvolvido automatiza a captura de imagens e dados que podem ser usados para gerar
predições da geração de energia solar fotovoltaica, no curto prazo, utilizando, por exemplo,
técnicas de processamento de imagens digitais e outras técnicas de predição. O método
aplicado desta pesquisa contemplou as seguintes atividades: (i) revisão bibliográfica sobre
dispositivos e métodos utilizados para a PGESF; (ii) o estudo da linguagem de programação
Python, pacotes de programação específicos como OpenCV e Tkinter, e por fim, o consumo
de  Interfaces  de  Programação  de  Aplicativos  (API)  para  se  capturar  informações
meteorológicas  e  capturar  imagens  digitais  do  céu  a  partir  de  uma  câmera  fotográfica
genérica  conectada  a  um  dispositivo  de  processamento  computacional  e;  (iii)
desenvolvimento e teste do protótipo do sistema computacional. O resultado deste estudo
contempla o desenvolvimento do protótipo funcional de software (Figura 1) que pode ser



IV SIEPE  |  209

ISSN: 1983-6554

executado em hardware de computação simples, como por exemplo o Raspberry PI 4 Model
B (KURNIAWAN, 2019). O software desenvolvido realiza a captura e armazenamento de
imagens totais de céu de modo automatizado, propiciando o projeto e o desenvolvimento de
novos métodos e  sistemas de PGESF de curto  prazo baseado em Inteligência  Artificial
(RAJAGUKGUK  et.  al,  2020)  As  informações  são  capturadas  para  uma  determinada
localização (latitude e longitude) e correspondem a data, hora, temperatura e a imagem total
do céu no formato Red-Green-Blue (RGB). Deste modo, ao ser instalado em um sistema de
geração  solar  fotovoltaica,  o  protótipo  do  sistema  desenvolvido  permite  a  captura  de
imagens  com  informações  metereológicas  que  podem  subsidiar  o  desenvolvimento  de
novas bases de dados (dataset), métodos e sistemas de PGESF horizontes configuráveis (1
e 30 minutos) de curto prazo, fomentando novas pesquisas da PGESF na América Latina.

Figura 1. Interface gráfica do usuário do protótipo computacional desenvolvido.
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1. RESUMO 
 
Diante da situação ambiental precária atual, vê-se a necessidade de conscientizar e educar a 
população sobre as consequências dos impactos antrópicos no meio ambiente. Para que esse 
objetivo seja alcançado, torna-se necessário que os problemas sejam explicados de maneira 
prática e descontraída. Paralelo a isso, nos últimos anos teve-se um grande aumento de 
pesquisas relatando os impactos positivos que as atividades lúdicas proporcionam ao 
desenvolvimento cognitivo, socioemocional, etc., quando utilizadas em sala, pois promovem 
a diversão e aprendizado simultaneamente. Dentre essas atividades, vem se destacando os 
jogos educacionais. Em vista disso, o presente trabalho teve como objetivo utilizar os 
princípios da “Didatização Lúdica” (CLEOPHAS; SOARES, 2018, p. 12) para explorar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de nº 4 e nº 13 para promover a 
conscientização ambiental de estudantes acerca das mudanças climáticas. Para tanto, 
utilizamos o jogo de Escape Room (sala de fuga) (CLEOPHAS; CAVALCANTI, 2020) como 
ferramenta didática para o ensino e aprendizagem da temática ao explorar os conceitos da 
química  inerentes às mudanças climáticas. Cabe destacar que nesta categoria de jogo,  os 
jogadores precisam descobrir pistas e resolver quebra-cabeças em formato de enigmas em 
um tempo limitado, para escapar de uma sala e/ou espaço definido para o contexto do jogo 
(FOTARIS; MASTORAS, 2019), que neste caso, o “escapar” representa um sentido 
metafórico. Logo, apoiadas  em estudos empíricos que examinaram o uso de salas de fuga 
em contextos educacionais, construímos um Escape Room Portátil (ERP) que foi denominado 
de EscaPolvo (Figura 1). Sua estrutura foi composta por duas partes: 1) Analógica: que 
consistia de um livreto impresso autoexplicativo que continha a narrativa do jogo, enigmas e 
regras e, 2) Digital: requeria o uso de um aplicativo gratuito para celular (Escape Team) 
necessário  para que os jogadores inserissem os 5 (cinco) dígitos que correspondiam a chave-
resposta dos enigmas resolvidos em colaboração, além de fornecer acesso às dicas para 
facilitar o progresso dos jogadores durante o jogo. O EscaPolvo foi aplicado para alunos dos 
2° e 3° ano do ensino médio e para graduandos das Engenharias por meio de uma intervenção 
pedagógica. Os dados foram constituídos por utilização de um questionário cujo intuito era 
investigar  as percepções dos alunos sobre a dinâmica do jogo e o nível de satisfação em 
experienciar a atividade. Os resultados obtidos por meio da análise dos dados apontam que 
o jogo EscaPolvo contribuiu na promoção da consciência ambiental dos alunos, fortaleceu o 
trabalho em equipe durante a resolução de problemas, promoveu a autorregulação, favoreceu 
a  construção e/ou  revisão de conhecimentos químicos necessários à compreensão sobre as 
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mudanças climáticas e incentivou o uso do celular em sala de aula com finalidade educativa. 
Em contraste, observou-se em alguns participantes do ensino médio uma dada apatia que 
pode ser interpretada pela dificuldade em assimilar as informações presentes no livreto, além 
da  ausência de conhecimento sobre conceitos basilares dos conteúdos químicos abordados 
no jogo, etc. Por outro lado, os estudantes afirmaram ter apreciado veemente o jogo e 
demonstraram interesse em participar de outras atividades lúdicas em sala de aula. Por fim, 
nosso estudo aponta ainda que o jogo EscaPolvo apresentou potencial como ferramenta 
didática tanto para promover o ensino quanto a aprendizagem, denotando ser bastante útil 
para discutir as ODS numa perspectiva de Divulgação Científica, podendo causar efeitos 
positivos no favorecimento  de  habilidades do século XXI. 
 

 
 
Figura 1: (A) Capa do livreto do jogo EscaPolvo contendo instruções e tutorial para os jogadores. (B) 
Aplicativo Escape Team, disponível para android e iOS. (C) Jogo disponível para Dowload. 
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1. RESUMO 
 
Considerando as emergentes pesquisas no desenvolvimento de estratégias voltadas para o 
campo dos recursos lúdico-didáticos, percebe-se que planejar a construção de materiais ins-
trucionais para ajudar alunos entender temas relacionados às ciências naturais se torna rele-
vante, sobretudo quando tais materiais são elaborados para servirem como ferramentas me-
tacognitivas (FM), que buscam facilitar o processo de empoderamento de diversos temas im-
portantes para o incentivo da educação científica e tecnológica. Isto posto, se faz importante 
considerar pesquisas que envolvam a utilização de estímulos e esquemas que sejam utiliza-
dos para ativar o pensamento metacognitivo dos alunos (HOFSTEIN; LUNETTA, 2004). Para 
além disso, tal planejamento e construção reforçam a importância de investigar e elaborar 
ferramentas metacognitivas que facilitem o desenvolvimento sistemático de conhecimento dos 
alunos no campo da educação para o desenvolvimento sustentável (ESD), considerando 
ainda, a química como uma área que não pode ser subestimada. Tomando tal direção, esse 
estudo, de caráter qualitativo e exploratório, desenvolveu uma FM denominada “Vivae”, que 
consiste em um álbum de figurinhas temático sobre as mudanças climáticas antropogênicas 
e a incorporação de objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS). O álbum foi produ-
zido utilizando a ferramenta Canva, contendo 20 folhas em A4 e 83 cromos (Figura 1). Ele 
oferece oportunidades para que os alunos reflitam sobre as alterações provocadas nos pa-
drões climáticos a longo prazo e, ainda, autorregulem a sua aprendizagem ao desenvolverem 
habilidades metacognitivas, adquirindo desse modo, confiança em seu próprio planejamento, 
monitoramento e avaliação dos processos de aquisição de conhecimentos (SARIBAS; MU-
GALOGLU; BRAYRAM, 2013). O “Vivae”, foi avaliado por especialistas na área de educação 
em ciências e considerado um material lúdico-didático promissor, ao abarcar em sua estrutura 
elementos da didatização lúdica, metacognição e o tema em foco. De modo geral, o objetivo 
da pesquisa foi alcançado por meio de objetivos teóricos que nos levaram a produzir a ferra-
menta metacognitiva “Vivae”. No entanto, a próxima etapa da pesquisa consistirá em levantar 
dados empíricos por meio da aplicação do álbum de figurinhas com estudantes da educação 
básica, com intuito de levantar as percepções dos discentes sobre a ferramenta e seu impacto 
na atenção dos alunos em seus esforços para alcançar habilidades de pensamento de ordem 
superior. Por fim, é relevante frisar que o álbum evoca uma temática atual, pautada na edu-
cação para o desenvolvimento sustentável, que está apoiada pela agência global da educação 
2030 da UNESCO e pode ser aplicado em qualquer nível de ensino, tanto na educação formal, 
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quanto na não formal, o que demonstra a sua versatilidade em contribuir com a conscientiza-
ção das pessoas e da comunidade escolar como um todo.   
  
 
 

 
Figura 1. Álbum de figurinhas “Vivae”.  
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1. RESUMO 

Nos últimos anos o mundo sofreu com a pandemia da COVID-19, a qual atingiu a sociedade 
no âmbito social, econômico, político e ambiental. Com relação ao setor energético, mais 
especificamente sobre o setor dos transportes individuais, a utilização de combustíveis e o 
perfil da frota influenciaram diretamente nas questões econômicas e ambientais. Os 
combustíveis mais utilizados são oriundos de derivados de petróleo, que ao serem 
queimados emitem dióxido de carbono e gases poluentes na atmosfera, os quais são 
prejudiciais ao meio ambiente e à qualidade de vida humana. A quantidade de gases 
emitidos está diretamente ligada ao quantitativo da frota e sua intensidade de utilização. 
Portanto, o consumo de combustíveis e as emissões ambientais dependem do perfil 
econômico da região, bem como do total da população existente. Para a realização deste 
estudo foi considerada a frota da região oeste do Paraná, entre os anos 2015 e 2020, com 
dados do DETRAN e calculado um consumo médio de combustível e quanto a queima 
destes emite GEE. A Região Oeste do Paraná no seu perfil econômico está os 
agronegócios, portanto a frota tende a atender demandas de transporte de mercadorias e 
pessoas. Segundo dados do DETRAN, no ano de 2015, no Paraná estavam registrados 
842.632 veículos automotores, passando para 993.470 no ano de 2020, ou seja, houve um 
aumento de 17,9% no período analisado. Os dados das cidades consideradas neste estudo 
estão mostrados na Tabela 1. De acordo com os valores mostrados na tabela 1, a 
população cresceu 3,5%, estando em Toledo o maior aumento, 7,4 %. Para as demais 
cidades aumentou em média 5%, com exceção Foz do Iguaçu, que teve um decréscimo de 
2,14%. Sobre o quantitativo de carros, em Cascavel em 2015 era 1 carro para 1,49 
habitantes, diminuindo 1,36 em 2020, ou seja, mais carros na rua. O mesmo aconteceu em 
Foz do Iguaçu com um veículo para cada 1,63 para 1,35 por habitantes. Em relação à frota 
de motos, houve um aumento em todas as cidades. O crescimento da frota de motocicletas 
e motonetas está relacionada com o deslocamento interno, menor valor para aquisição, 
manutenção e abastecimento em relação aos veículos automotores e possibilidade de oferta 
de serviços, como motoboy, mototaxistas e entregas de produtos. Todo aumento de frota 
tem como consequência o crescimento da poluição atmosférica, principalmente pela 
utilização de combustíveis fósseis em veículos, o qual também aumentou na região de 
estudo. Estimando que 70% das motos estejam sendo usadas para o trabalho como 
mototaxi/motoboy, foi previsto um deslocamento diário de 200 km para as cidades de Foz do 
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Iguaçu, Toledo e Cascavel. Considerando a emissão de CO2 a partir do deslocamento anual 
dessa frota usada para fins comerciais, com o combustível gasolina tem-se o valor de 3,27 
ton emitidas por cada moto totalizando 1,67.105 ton de CO2  emitidos nas três cidades 
analisadas. Existe um custo para a remoção do CO2 do meio ambiente, então o melhor seria 
utilizar combustíveis alternativos como gás natural, biometano, hidrogênio ou eletricidade 
como fonte de energia para os veículos automotores. Com isso pode-se haver uma redução 
de custo econômico e menor impacto ambiental. 

 

Tabela 1: Comparação entre população e frota de veículos cadastrados nos anos 2015 
e 2020 em  oeste do estado Paraná acordo com Detran/PR 
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1. RESUMO

A contação de histórias sempre contribuiu para a formação de pessoas como
leitores. No entanto, contar histórias exige a interpretação de quem está contando, pois,
contar uma boa história necessita do público. Por isso o contador tem que sempre se
adaptar ao personagem, como mudar entonação da voz, colocar alegria nas palavras e
passar o vibro dos medos do que acontece etc. O ouvinte/telespectador consegue alcançar
a imaginação em cada cena. Dentro dessa perspectiva, a pesquisa teve como objetivo
investigar como era possível estabelecer a relação entre a contação de histórias utilizando
de casos investigativos, para apresentar a ciência de forma lúdica e aproximar os
estudantes ainda mais da leitura. O processo da pesquisa envolveu a escrita de 4 casos
investigativos (histórias sem um final que possui intencionalidade de ensino), focando no
ensino fundamental 1. Com o decorrer do projeto se escreveu os casos: “Quem brinca com
gelo pode se queimar”, que narra um desafio de colocar gelo e sal e discutir propriedades
de substâncias; “O giro das cores”, cuja história mostra um menino que fica maravilhado
pelo disco de Newton, possibilitando o debate sobre óptica e a produção do próprio disco em
sala; “Um toque na água”, que conta a história de um menino observador que resolve saber
um pouco mais sobre as diferentes fases da matéria; e “Marcas do Sol”, relatando a história
de uma menina que sofre uma pequena insolação e acaba despertando sua curiosidade nos
raios solares. Se destaca que as histórias não ficam restritas para o ensino de ciências,
podendo ser utilizada em aulas de geografia para explorar estados e capitais; na matemática
para retirar a dificuldade de interpretar as três dimensões (x,y,z). Para realizar a aplicação
dos casos nas salas de aula, entramos em contato com um estúdio de animação e
produziu-se então um material áudio visual do caso “O giro das cores”. O objetivo principal
da aplicação desse caso é fazer com que os alunos do 5º ano do ensino fundamental,
consigam compreender os efeitos da radiação eletromagnética e saber um pouco mais
sobre o espectro do visível. Durante o processo de análises da animação produzida, foi
montado um planejamento de como seria apresentado o caso com os alunos, estudou-se
também os recursos que serão utilizados como sugestão de solução do caso, uma delas é a
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produção do spinner citado no caso, para que os aproxime ainda mais da história
apresentada.
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1. RESUMO

O uso das fontes alternativas de energia vem crescendo com o passar do tempo, por serem
menos  poluentes,  comparada  aos  combustíveis  fósseis.  O  gás  hidrogênio  como  é
considerado uma alternativa energética, mesmo não sendo uma fonte de energia primária,
isto é, precisando ser produzido por outra fonte. Sua produção requer o uso ou condições de
valor agregado elevado e a busca, portanto, por alternativas passa a ser uma necessidade
inerente para que o mesmo possa ser usado em larga escala. Entre as metodologias de
produção tem-se aquela que faz o uso de metais nobre, o caso, por exemplo, da platina.
Assim, este trabalho utiliza a eletrólise da água com o objetivo de testar novos materiais
eletrocatalisadores em busca de sistema estável, de elevada eficiência e baixo custo. Os
testes foram realizados em uma célula de Hoffmann com capacidade para 100 mL com
variação dos eletrodos de trabalho.  Como contraeletrodo e eletrodo de quase referência
foram utilizados fios de platina. A área superficial do eletrodo de trabalho foi limitada com a
finalidade de calcular a densidade de corrente e controlar o volume real de gás produzido. O
eletrólito consistiu em uma solução aquosa de KOH 1,0 mol/L. Os materiais utilizados como
eletrodo de trabalho foram: HC 276, AISI  410,  M400, AISI 420 e ER4043 que são ligas
comerciais contendo Si, Fe, Cr e Ni e respectivas variações. Os eletrodos foram limpos e
polidos antes dos testes. As técnicas eletroquímicas utilizadas foram voltametria cíclica (VC)
e Cronoamperometria (CA). Para as medidas de CA, a diferença de potencial escolhida foi
de  -1,7  V,  com cada  experimento  tendo  a  duração  de  1800  s.  Os  experimentos  foram
realizados em triplicata. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) analisou a superfície
dos materiais e a espectroscopia de energia dispersiva de raios X, sua composição. Os
dados de densidade de corrente e densidade de carga obtidos para os resultados descritos
anteriormente estão mostrados na Tabela 1. O valor de carga consiste na quantidade de
energia gasta para se realizar o experimento, ou seja, pelo valor da carga teórica fornecida
pelo equipamento, é possível calcular o volume teórico de hidrogênio produzido. Portanto,
considerando os valores de carga, o eletrodo que teve maior desempenho foi o M400. Este
mesmo eletrodo  apresentou  maior  valor  de  densidade  de  corrente.  O  AISI  410  teve  o
segundo melhor resultado no quesito densidade de corrente, porém o gasto energético foi
mais de 4x maior, o que demonstrou baixa viabilidade. O eletrodo HC 276 e o AISI 420
apresentaram baixa densidade de corrente e com alto gasto energético. Na Tabela 1 não
estão  os  resultados  da  liga  ER4043,  pois  esta  liga  sofreu  corrosão  quando  entrou  em
contato com a solução eletrolítica.  Ao realizar  esta análise,  sua composição também foi
determinada por EDS, e foi observado que ele é formado por valores consideráveis de Si e
Al, que reagiam em contato com eletrólito. De acordo com o observado, a liga de ER4043,
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devido a sua composição,  não é adequada para ser utilizada como eletrocatalisador na
produção de hidrogênio em eletrólito alcalino, pois sofre degradação. Em contato com o
eletrólito produziu gás, mesmo os eletrodos não estarem conectados e gerou resíduos, não
sendo  o  comportamento  adequado  para  um  eletrocatalisador.  Portanto,  dos  materiais
testados, o mais indicado para ser utilizado como eletrocatalisador é a liga M400 que tem
em sua composição quantidades maiores de Ni e Cu, seguida das ligas AISI410, AISI420 e
HC276.  A pesquisa encontra-se em desenvolvimento e em aprimoramento dos resultados
obtidos, ainda serão testados outros materiais em diferentes cenários, mas já é possível
observar  resultados promissores  com os dados obtidos,  tendo em vista que a  resposta
dessas ligas são comparáveis ao da platina. É importante destacar que o comportamento de
cada material pode variar com o eletrólito utilizado, portanto em meio líquido iônico, outras
ligas podem ter melhor comportamento e não devem ser descartadas.

Tabela  1.  Resultados  de  densidade  de  carga  e  corrente  obtidos  durante  as  medidas  de
cronoamperometria com aplicação de diferença de potencial de -1,7 V durante 1800 s.

Eletrodo Densidade de carga (C/cm²) Densidade de corrente (A/cm²)
HC276 0,0513 ± 1,0.10-4 1,64.10-5 ± 1,0.10-7

AISI410 0,0641 ± 1,0.10-4 1,83.10-5 ± 1,0.10-7

M400 0,1502 ± 1,0.10-4 2,80.10-5 ± 1,0.10-7

AISI420 0,0468 ± 1,0.10-4 1,56.10-5 ± 1,0.10-7
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1. RESUMO

O Núcleo de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional (NEEGI) é um um
grupo  de  pesquisa  interdisciplinar  fundado  em  2014  e  com  certificação  pelo  CNPq
(Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico).  Ele  conta  com
pesquisadores  de  diversas  áreas,  como  Ciência  Política,  Relações  Internacionais,
Geografia,  História,  Economia  Política  Internacional,  Biotecnologia  e  Engenharia  de
Energias, tanto da UNILA como de outras instituições de ensino. As atividades do NEEGI
são desenvolvidas através de Observatórios especializados responsáveis pela elaboração e
implementação de atividades de pesquisa e extensão que versam, prioritariamente, sobre
Integração Regional na América do Sul; Geopolítica Energética e Transição Tecnológica; e
Estratégia  dos  Países  Emergentes,  especialmente  dos  países  dos  BRICS.  O  Ciclo  de
Debates  de  Geopolítica,  Integração  Regional  e  Relações  Sul-Sul  tem  como  objetivo
estimular  o  debate  à  geopolítica  e  economia  política  das  crises,  conflitos  e  principais
processos de Cooperação Sul-Sul  e Integração Regional,  atualmente em andamento na
periferia do Sistema Internacional,  ou envolvendo relações Sul-Sul e Sul-Norte, com foco
especialmente nas regiões da América Latina e Caribe, Ásia e África. Este curso tem como
pano de fundo as Teorias das Relações Internacionais, especificamente aspectos estruturais
da  formação  do  Sistema-Mundo  capitalista  e  da  formação  do  Sistema  Inter-Estatal
Internacional, para analisar os processos de dominação e exercício de hegemonia por parte
das grandes potências,  assim como os respectivos conflitos gerados por este processo.
Também  busca  analisar  as  iniciativas  contra-hegemônicas  de  cooperação  sul-sul,  a
formação de coalizões e alianças e os processos de integração regional envolvendo países
da  periferia  do  Sistema  Mundo  econômico  e  do  Sistema  Inter-Estatal  Internacional.
Considera-se como central o pensamento periférico latino-americano, africano e asiático, no
que  diz  respeito  aos  principais  aspectos  ou  dimensões  de  integração:  Integração
econômica, Integração Institucional, Integração de infraestrutura e integração no campo da
segurança  e  defesa.  Inicia-se  com  um  breve  histórico  dos  conflitos  e  das  primeiras
iniciativas de cooperação e integração regionais na América Latina, Ásia e África. Discute-se
o papel da integração regional e da formação de blocos regionais para o fortalecimento da
soberania, do desenvolvimento socioeconômico, da redução das tensões e conflitos entre (e
nos)  países,  assim  como  as  perspectivas  para  a  construção  de  estratégias  contra-
hegemônicas dos países periféricos. Considera-se as contribuições da integração regional
para a formação e consolidação de zonas de paz e segurança na África, na América do Sul
e  no  Atlântico  Sul  e  no  Leste-Sudeste-Sul  da  Ásia.  Para  isso,  importa  analisar
comparativamente a evolução dos processos de integração regional na América Latina, Ásia
e África. São analisados os processos integracionistas desenvolvidos e em andamento na
América  Latina,  Ásia  e  África,  especificamente  e  de  forma  ampla,  identificando  as
contribuições dos processos de formação de blocos regionais para o aprofundamento das
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relações Sul-Sul e da consolidação de um novo padrão de inserção internacional dos países
emergentes, incluindo os BRICS. Por fim, são discutidos cenários e perspectivas para a
Integração Regional na África, Ásia e América Latina na primeira metade do século XXI.
Assim, este ciclo de cursos e debates se insere no esforço por aprimorar a divulgação do
conhecimento científico em ciências humanas e sociais aplicadas,  especialmente no que
tange ao campo dos estudos dos fenômenos internacionais, incluindo conflitos, cooperação
internacional  e  integração  regional.  Além  de  difundir  a  análise  de  informação  e
conhecimento acadêmico, crítico e verificável acerca dos principais conflitos e processos de
cooperação  e  Integração  Regional,  com  foco  na  América  Latina,  Ásia  e  África.  Neste
contexto,  é  fundamental  difundir  estes  debates  ao  público  externo  à  área  de  relações
internacionais e à UNILA, a fim de combater a desinformação sobre os temas internacionais
junto à sociedade.

 
Figura 1. Live sobre a guerra na Ucrânia.

Palavras-chave: geopolítica, integração regional, relações sul-sul, ciclo de debates.
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1. RESUMO

Sem dúvidas, presenciamos um período onde as Tecnologias de Informação e Comunica-
ção cada vez mais tem sido parte do nosso cotidiano. Assim, os meios digitais têm se confi-
gurado não apenas em espaço de divulgação científica, mas como objeto de reflexão pelos
historiadores a respeito do futuro da disciplina em meio às transformações tecnológicas das
últimas décadas. Este trabalho visa apresentar o uso do  Blog de História da UNILA como
tecnologia digital de informação e comunicação (TDIC) voltadas ao ensino de História, além
de compreender o Blog de História da UNILA, como uma ferramenta digital voltada a discutir
e democratizar o estudo acadêmico da História. Sendo o mesmo, além de fornecedor de re-
cursos didáticos, fornecedor de leituras complementares, pesquisas e debates que envol-
vam os diversos temas do conhecimento histórico, buscando assumir uma identidade volta-
da para a pesquisa histórica para público externo à universidade. O Blog de História da UNI-
LA tem papel fundamental em ampliar a contribuição particular da universidade a um univer-
so em expansão: a produção e difusão de conteúdos de história na internet. Desse modo, o
blog integra a comunidade externa a um ambiente que, algumas vezes, pode parecer muito
distante de tal, o ambiente de pesquisa da universidade. O mesmo, tem em vista inserir-se
na produção diretamente digital de história, pensando suas postagens e recursos como mei-
os de fomentar a pesquisa histórica nas possibilidades encetadas pelos meios digitais. O
projeto propõe-se ao objetivo de, por meio de postagens e ferramentas digitais, discutir pu-
blicamente como se forma o conhecimento histórico. Desse modo, o projeto “Da fonte ao co-
nhecimento: guardar e fazer História no Blog de História da UNILA” pretende apresentar
postagens que contribuam para os debates públicos envolvendo História no Brasil.

Palavra-chave: História Digital, História Pública, Divulgação Científica.
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1. RESUMO

El presente texto tiene como objetivo informar todo lo relacionado al ciclo de debates
realizado desde el 10 de agosto hasta el 23 de noviembre del 2021. Durante el ciclo de
debates se abordaron varios temas bastante importantes para los estudiantes de la Unila.
Los estudiantes inscritos a través del sistema Sigaa tuvieron la oportunidad de participar en
los diferentes temas porque tenían la oportunidad de inscribirse en cada debate y recibían
en sus correos, un link de Jitsi (plataforma para las conferencias) para que no solo pudieran
escuchar los debates sino realizar preguntas de manera directa a los conferencistas. Se
conto con la presencia de invitados nacionales e internacionales, de la alianza que se realizó
con el Instituto Latinoamericano de la Facultad de Educación de la UFMG (Universidade
Federal de Minas Gerais) que a lo largo de este periodo compartieron sus conocimientos
con temas que van muy de la mano con el contexto universitario actual. Durante el periodo
del ciclo de debates, se tuvieron grandes invitados, que compartieron sus experiencias y
conocimientos con temas de suma importancia como “A indisciplinaridade na América
Latina”, “Colonialidad del saber”, “Investigaciones en Movimiento, etnografías colaborativas
feministas y decoloniales” y también un tema de bastante interés para la comunidad
estudiantil como el que trataron la Doctora Paula Fernández de la UNILA y el doctor Julio
Emilio Diniz de la UFMG, quien debatieron acerca de los “Contextos Plurales e formación
superior en América Latina”. Hubo otros debates que sucedieron con 3 grandes invitados,
uno de ellos el semiólogo argentino Walter Minolo, también el licenciado en Sociología Luis
Alfonso Herrera, junto a ellos Francisco Carballo licenciado con maestría en ciencias
sociales; todos ellos compartieron con los asistentes, debates llenos de preguntas, las
mismas que respondieron y debatieron a lo largo de los diferentes lives. Algunos de estos
debates hasta la fecha cuentan con más de 350 visualizaciones. A través del canal oficial de
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC8R9Ke4uxqqZakJ9Vjnsvag/videos) todos
los inscritos podrían ver los diferentes debates, y también tener una participación en el chat
en vivo con preguntas y comentarios a los invitados. Fueron 5 debates transmitidos en vivo a
través de la plataforma de YouTube. Algo sumamente importante es que los participantes de
este ciclo de debates tuvieran certificado de participación, por esto era necesaria la previa
inscripción a través de Sigaa que mencionamos al inicio. Durante todos los meses a través
de la página oficial del proyecto se manejaban flyer informativos y recordatorios a todos los
participantes sobre el siguiente debate a realizar. Es importante resaltar que como integrante
de este proyecto las actividades que realicé fueron varias, inicialmente tener acceso a todas
las redes sociales de comunicación del proyecto para poder postear información no solo de
los diferentes debates sino también información de los invitados. Dentro las actividades que
realicé se encuentra también la creación y divulgación de los flyers de cada una de las
charlas que se realizaron durante la duración del proyecto, todo esto con la guía y
asesoramiento de las directoras del proyecto. La comunicación activa con los participantes
inscritos del proyecto a través de los diferentes canales de comunicación. Revisión y envío
de email dando respuesta a las diferentes inquietudes que presentaban los estudiantes.
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Postear en la página de Facebook y en los diferentes grupos de la universidad, todos los
eventos junto con informaciones importantes de los invitados, como reseñas y recorrido
profesional de ellos. Durante los lives estar conectado para tomar atenta nota de las
preguntas y comentarios que iban surgiendo a lo largo de la charla, para pasar esto a las
docentes mediadoras de los debates, y así los participantes sintieran que eran leídos y
respondidos. Para finalizar indicaremos que el ciclo de debates arrojó resultados positivos y
gratificantes que se pudieron evidenciar en primer lugar en la participación que siempre
hubo en los directos; además de los comentarios positivos que realizaron los estudiantes
sobre la buena organización del evento, la calidad de charlas y la excelente preparación y
manejo de los temas por parte de los invitados. Otro buen indicador es el crecimiento que
tuvo la página oficial de Facebook y YouTube del proyecto, donde día a día más personas se
suscribieron a las mismas. Para finalizar, deseo manifestar que estoy muy agradecida por la
oportunidad tan grande que tuve al participar de este proyecto, tener la fortuna de aprender
de dos excelentes docentes como lo son la profesora Laura Amaro y Jorgelina Tallei,
profesionales impecables que me ayudaron en primera participación, sus consejos e
indicaciones hicieron que mi participación logrará ser asertiva. Ahora también todo esto me
ayudó a crecer académicamente. Esto no solo por el hecho de ahora estar en la parte
organizacional, sino también por qué en cada debate se presentaba un invitado con
trayectorias profesionales increíbles, que aportaron mucho a mi crecimiento profesional. En
definitiva, proyectos como éste se deberían tener siempre disponibles para el estudiantado.
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1. RESUMO

O projeto de extensão Digitalização e Tratamento do registro audiovisual do acervo em
vídeo das primeiras cátedras do Instituto Mercosul de Estudos Avançados - IMEA tem como
objetivo resgatar a história e a memória da Unila em seus primórdios de existência. Com a
descoberta de registros audiovisuais ainda em formato de DVDs na sede do IMEA, onde
constam as primeiras cátedras realizadas no Instituto, mostrou-se necessário contribuir com
a comunidade interna e externa da universidade por meio da difusão pela internet todo o
conteúdo interdisciplinar presente nas nove cátedras registradas em meados de 2009. O
objetivo central do projeto é então recuperar a memória histórica do que antecedeu o projeto
de uma universidade de integração e de interdisciplinaridade. O projeto abrangeu também o
tratamento do acervo em vídeo, tanto em sua forma física (DVD) como também após a sua
correta digitalização, ou ripagem, no formato digital. Na primeira fase do projeto, realizou-se
a devida ordenação de toda mídia física das cátedras que estavam em desordem,
separando por data de realização da cátedra e por seus fundadores. Após as nove cátedras
estarem organizadas, deu início a coleta de dados e informações de cada cátedra para
controle e catalogação. As ripagens foram feitas na sede do IMEA por meio de um software
que digitaliza toda mídia física presente nos DVDs e as transforma em mídia digital, da qual
foi escolhido o formato MP4 para sua nova versão, a fim de facilitar a inserção dos registros
na plataforma do Youtube para devida difusão de seu conteúdo. Foi necessário um
planejamento que se adequa-se à duração de cada etapa, como a etapa da digitalização
que, pela especificidade do software utilizado, necessitava de um longo período, entre 3 a 5
horas para se obter apenas um dia de cátedra de um DVD em formato digital. Todos os
registros digitalizados foram sendo catalogados e armazenados no suporte de HD externo
do projeto, sendo também armazenados na nuvem e na memória interna do computador
utilizado na sede do IMEA para a realização do projeto. Dessa forma, obteve-se o controle
dos registros, seu conteúdo e informações pertinentes que posteriormente foram difundidos
para a comunidade. A primeira cátedra registrada foi a Amilcar Herrera de
Ciência,Tecnologia, Inovação e Inclusão Social fundada por Hebe Vessuri de 30 de agosto a
5 de setembro de 2009, contando com quatro dias de encontro. A cátedra tornou-se pública
para toda a comunidade no dia 24 de maio de 2022 no canal do IMEA disponível na
plataforma do Youtube. Dessa forma, tornou-se acessível todo o conteúdo trabalhado em
um registro de mais de 10 anos e que estava armazenado de forma obsoleta aos novos
meios de comunicação e de acesso. Com a digitalização, tratamento e difusão das cátedras,
o projeto se configura como indispensável para se resgatar a memória do IMEA e das
articulações que antecederam a universidade, propondo reflexões também acerca da
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preservação digital de todo conteúdo registrado.

Palavras-chave: digitalização, tratamento audiovisual, preservação digital, memória.
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1. RESUMO

El proyecto de extensión Educomunicación y Cultura Guaraní III, como continuidad a sus
ediciones anteriores (2019 y 2020), ha realizado acciones educomunicativas de valorización
y difusión de la lengua-cultura Guarani junto a las comunidades indígenas participantes,
continuando el trabajo con las aldeas de Diamante D'Oeste (Añetete e Itamarã) así como
otras comunidades indígenas de la región de la frontera trinacional. El proyecto ha
posibilitado el diálogo con las comunidades indígenas, que utilizan esa lengua originaria, con
el fin de crear nuevos espacios de memoria e identidad vinculados a su cultura. La
experiencia del proyecto ha buscado potencializar el acceso a las nuevas tecnologías de la
comunicación a favor de la educación, con el fin de difundir esa cultura por medio de
procesos educativos y por su consolidación a partir de prácticas translingüísticas, que
refuerzan la circulación de su lengua-cultura indigéna. El objetivo principal del proyecto
Educom Guaraní se ha traducido en acciones de educomunicación, con aportes teóricos y
metodológicos de Paulo Freire y Mário Kaplún, para promover la lengua-cultura guarani,
tanto en las aldeas como en la propia UNILA, contribuyendo, así, a las políticas lingüísticas
institucionales y regionales, potencializando el protagonismo indigena frente a las nuevas
tecnologías de la comunicación. Además, con eso, también se ha buscado acercar la
universidad a las comunidades indígenas, con vistas al intercambio lingüístico-cultural. En
2020, con el aislamiento social provocado por el contexto de la pandemia de Covid-19 y con
la instalación de las normas sanitarias, el equipo del proyecto estuvo imposibilitado de dar
continuidad a las visitas presenciales en las comunidades. Entretanto, se han mantenido los
contactos virtuales (mediados por plataformas como Whatsapp, Google Meet, Facebook y
Instagram) con las comunidades participantes del proyecto, lo que ha permitido, en cierta
medida, la continuidad de las producciones audiovisuales a partir de las propias aldeas
indígenas. Además, se inició la creación de un portal, a partir de la solicitud anterior de las
comunidades, dando como resultado la creación del sitio web “Educom Guarani”
(www.educomguarani.com/) para la divulgación de los materiales resultantes de las
actividades en las comunidades. El sitio web fue lanzado oficialmente a través del evento
virtual “Primeiro Encontro do Projeto de Extensão Avañe´e Arandu Myasaimbo´e -
Educomunicação e Cultura Guarani”, realizado el dia 20 de octubre de 2020, con la
participación de todos(as) los(as) integrantes del proyecto. Los materiales audiovisuales
destinados a valorar y difundir la lengua y la cultura guaraní fueran producidos por las
comunidades indígenas participantes del Proyecto entre 2019 y 2020. Así, desde mayo de
2022, una de las principales acciones de Educom III ha sido la edición de las piezas
audiovisuales, que consiste en sistematizar las experiencias y producciones de las
comunidades indígenas en obras audiovisuales, una vez que a través de las herramientas
cinematográficas las comunidades narran su día a día, cultura y resistencia de sus pueblos.
La edición de las piezas audiovisuales fue realizada colectivamente con el propósito de
entender y traducir las diferentes expresiones lingüísticas del guaraní. Los videos son
apoyos educativos y pedagógicos para la preservación de la lengua y cultura guaraní. Otra
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acción importante desarrollada fue la Exposición Fotográfica Arandu Guataha: o caminho da
sabedoria Avá-guarani en la 20ª Semana Cultural Indígena en la Escola Estadual Indígena
Teko Ñemoingo, en la Comunidad Avá-Guarani Tekohá Ocoy, São Miguel do Iguaçu (26 a 29
de abril de 2022). La exposición fue compuesta a partir de la selección de materiales
fotográficos producidos por los niños(as) y jóvenes Avá-guaraní durante las oficinas
educomunicativas del proyecto. Considerando el principal objetivo de esta acción
extensionista, que ha sido la construcción del protagonismo y la mediación cultural guaraní
para los pueblos no indígenas, la exposición buscó compartir la realidad del modo de vida
(teko porã) del pueblo Avá-guaraní, en su camino de luchas y resistencias como pueblos
originarios que han vivido en este territorio por más de 5000 años. Con el retorno de las
actividades presenciales, el proyecto volvió a visitar las comunidades indígenas guaraní,
retomando las actividades educomunicativas y demostraciones culturales por las mismas
comunidades, una vez que la presencialidad movimienta los aprendizajes e interacción en la
preservación de la cultura guaraní. Como resultado principal se espera el fortalecimiento del
intercambio de conocimientos entre la comunidad y la universidad. También se anhela que,
mediante este proyecto, la comunidad académica de UNILA pueda participar de vivencias en
las comunidades indígenas, propiciando el conocimiento y la convivencia con la cultura
originaria. Los(las) participantes de las comunidades indígenas han logrado potencializar sus
expresiones y manifestaciones, pues los productos elaborados (fotos, videos y audios) sobre
sus lenguas, cultura y saberes constituyen una forma de valoración de sus identidades y
cosmovisiones. Los resultados del proyecto han colaborado para el fortalecimiento del
patrimonio cultural regional fronterizo, donde los(las) no indígenas tomen conciencia sobre la
importancia de las lenguas indígenas y su contribución a la diversidad cultural del mundo.
Concluímos que el proyecto Educomunicación y Cultura Guarani ha contribuido para
movilizar nuevos medios para la producción cultural de las comunidades indígenas
regionales, estimulando la documentación y promoviendo su diversidad lingüística-cultural y,
en consecuencia, generando espacios de empoderamiento e inclusión social.
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1. RESUMO

A eletroquímica  está  presente  no  nosso  dia  a  dia  em diversos  dispositivos  eletrônicos,
incluindo  telefones  celulares,  controles  remotos,  rádios,  brinquedos  eletrônicos  e  muitos
outros equipamentos portáteis que utilizam de pilhas ou baterias. Sendo a eletroquímica o
estudo das reações químicas que transforma energia química em energia elétrica. O projeto
que já vem sendo realizado nas escolas públicas de Foz do Iguaçu-PR, foi realizado neste
último período nos colégios estaduais de Santa Terezinha de Itaipu-PR. A realização em
outra cidade se tornar importante para o projeto e para a UNILA onde apresenta para a
sociedade, informações científicas sobre a eletroquímica e também a apresentação sobre as
formas  de  ingresso  na  UNILA,  a  história  da  eletroquímica,  conceitos  teóricos  e  o
funcionamento de pilhas e baterias. Um dos objetivos do projeto é a conscientização sobre
as reações químicas que ocorrem nas pilhas  e baterias e os riscos tanto para a saúde
quanto para o meio  ambiente.  Foram elaboradas  apresentações e  cartilhas  informativas
sobre o descarte correto, disponibilizados pontos para a realização da coleta de pilhas e
baterias usadas. As atividades foram realizadas semanalmente com visitas às escolas no
período contra turno, onde realizou a participação, elaboração de atividades e experimentos
de  eletroquímica  juntamente  com  os  professores  e  colaboradores  das  escolas.  Dessa
maneira houve uma interação entre os estudantes do ensino médio com os discentes da
UNILA nas atividades auxiliando a realização dos experimentos, pilhas de batatas, pilhas de
cubinho de gelo e pilhas de latinhas de alumínio com a explicação dos processos e reações
químicas  que  ocorreram  em  cada  experimento.  Pode-se  notar  o  interesse  de  toda  a
comunidade escolar em atividades experimentais, sendo a primeira vez que o projeto foi
realizado  nos  colégios  estaduais  de  Santa  Terezinha  de  Itaipu-PR.  Muitos  alunos  e
professores desconheciam sobre a formar de acesso a UNILA e muito menos que a mesma
é federal e gratuita para todos. Dessa forma foram feitas apresentações sobre a forma de
acesso. Os objetivos deste trabalho foram alcançados, sendo eles a divulgação da UNILA,
experimentos e apresentações sobre eletroquímica, a conscientização da sociedade sobre
os riscos do uso de pilhas falsificadas e os diversos impactos ambientais. A divulgação da
UNILA gerou um maior interesse da comunidade em conhecer melhor a universidade e os
cursos que são oferecidos, desde graduação até o pós-doutorado em todas as oito áreas do
conhecimento. A Figura 1 mostra a realização do experimento de pilha de batata Colégio
Estadual Carlos Zewe Coimbra e Colégio Estadual Dom Manoel Konner.
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Figura 1: Experimento pilha de batata.

Palavras-chave: Eletroquímica, Físico-Química, UNILA, Sociedade.
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1. RESUMEN

El presente texto tiene como objetivo informar todo lo relacionado al proyecto de extensión
“Idiomas sin fronteras español para la comunidad II” dicho proyecto se realizaron desde el 1
de junio al 31 de agosto del 2022. Los interesados accedían a la inscripción a través de ofer-
tas edítales donde se mostraba el curso, la duración y el sentido para el cual iba hacer enfo-
cado, posterior a eso, cuando se terminaba, estos estudiantes reciben un certificado en ho-
ras de participación del proyecto. En este ciclo se habló de español básico desde la intercul-
turalidad que tienen los diferentes paises que hablan el idioma español no solo en Latinoa-
mérica si no España entre otros. Durante el tiempo de duración de este se abordaron varios
temas bastante importantes para la comunidad de Unila y personas en general que desea-
ban participar del proyecto; inicialmente se trabajó sobre actividades dirigidas para el conoci-
miento básico o inicial del idioma español, dentro del contexto intercultural, donde se vieron
temas como: la ciudad, los alimentos, la ropa, expresiones culturales (mitos y leyendas) y
por ultimo un trabajo final, de hablar de un pais o ciudad hispanohablante que deseaban co-
nocer. Estos temas iban no solo como se comentó antes a conocer el idioma español si no
tambien iban de la mano, con la cultura de los paises de habla hispana, como sus costum-
bres, forma de llamar algunos alimentos, ropa inclusive como son algunas de las creencias
más populares de estas. Las clases se realizaron de forma síncrona y asíncrona en la mo-
dalidad remota; que tuvieron como fecha de inicio el 01 de junio 2022 hasta el 31 de agosto
del 2022. Donde se realizaron material para utilizar en las clases y elaboración de formula-
rios para la toma de asistencia y la realización de las actividades de las clases asíncronas
posteadas en el class room dirigidas a reforzar, la multiculturalidad de la Latinoamericana
hispanohablante. Tambien se hizo la elaboración de material para aulas síncronas y asíncro-
nas de acuerdo a la planeación entregada a la docente encargada. Dar las clases en cada
fecha programada y con el tema propuesto con la supervisión y acompañamiento de la do-
cente encargada; estas, dirigidas al conocimiento y relacionamiento no solo del idioma espa-
ñol, si no de la cultura de algunos paises hispanohablantes y los diferentes acentos en con-
junto hacíamos retroalimentación del tema a los estudiantes. Revisar las actividades realiza-
das en el class room por parte de los estudiantes. Realizar planillas y hacer seguimiento a la
asistencia a las clases síncronas y a la elaboración de las actividades de las clases asíncro-
nas por parte de los estudiantes. Los resultados fueron positivos, pues el en transcurso don-
de se realizó este proyecto los estudiantes tuvieron varios temas tratados, tanto en las aulas
síncronas y asíncronas, temas que le ayudaran a entender un poco más el idioma español y
con ilustraciones y actividades que se dirigían a mostrar y reforzar la forma como es la cultu-
ra hispanohablante desde su idioma formal el español y también de la mano con ese espa-
ñol informal como parte de las costumbres de los hablantes del idioma español alrededor del
mundo. Con la participación y la retroalimentación con las docentes pudimos mostrar la cul-
tura y a forma de utilizar el idioma en expresiones culturales, gastronómicas y de la comuni-
cación popular, en los diferente paises donde se habla español y dicho proceso se realizó de
forma interactiva con las actividades asíncronas y las clases asíncronas, ya que esto ayuda-
ba y mejoraba la participación del estudiante. Estoy muy agradecida por la oportunidad que
tuve de seguir participando de este proyecto de, y aprender de la mano con la profesora Na-
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talia y su amplia trayectoria en la enseñanza; lo cual me ayudo a crecer académicamente,
no solo por el hecho de hacer parte del área organizacional, operacional si no por el enrique-
cimiento mutuo que se da entre docente y estudiantes y estos tambien pudieron tener la ex-
periencia de retroalimentación.

Palabras-claves: Conocimiento básico, cultural, interculturalidad, online, diálogo y reflexiones.
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1. RESUMEN

El presente texto tiene como objetivo informar todo lo relacionado al proyecto de extensión
“Idiomas sin fronteras español para la comunidad I” dicho proyecto se realizaron desde el 1
de marzo al 31 de mayo del 2022. Los interesados accedían a la inscripción a través de
ofertas edítales donde se mostraba el curso, la duración y el sentido para el cual iba hacer
enfocado, posterior a eso, cuando se terminaba, estos estudiantes reciben un certificado en
horas de participación del proyecto. Durante el tiempo de duración de este se abordaron va-
rios temas bastante importantes para la comunidad de Unila y personas en general que de-
seaban participar del proyecto; inicialmente se trabajo sobre actividades dirigidas a reforzar
la intensión de quienes iban a tomar exámenes de proficiencia, ya sea por estudio o por in-
tercambio. En la primera fase de “Idiomas sin fronteras, español para la comunidad” se ha-
bló de temas como se menciona antes propios para la “preparación” para los exámenes de
proficiencia  y como se hacían las  actividades dentro de estos instituidos  como SIELE y
DELE, con algunas actividades como un ejemplo casi cercano de sus pruebas para obtener
los certificados. Entre estas actividades estuvieron temas como: la rutina, la carta, la anéc-
dota, el relato, gramática básica, descripción de personas, expresar prohibiciones y relatan-
do en presente y con conectores.   Todos estos temas poyados con las actividades de SIE-
LE y DELE según el tema que se estuviera tratando. Se realizo la Elaboración de material
para aulas síncronas y asíncronas de acuerdo a la planeación entregada a la docente encar-
gada. Se dieron las clases en cada fecha programada y con el tema propuesto con la super-
visión y acompañamiento de la docente encargada; que en conjunto hacíamos retroalimen-
tación del tema a los estudiantes. Revisar las actividades realizadas en el class room por
parte de los estudiantes. Realizar planillas y hacer seguimiento a la asistencia a las clases
síncronas y a la elaboración de las actividades de las clases asíncronas por parte de los es-
tudiantes. Los resultados fueron positivos, pues el en transcurso donde se realizó este pro-
yecto los estudiantes tuvieron varios temas tratados, tanto en las aulas síncronas y asíncro-
nas, temas que le ayudaran a entender un poco más el idioma español y con ilustraciones y
actividades que se dirigían a mostrar y reforzar la forma quizás como se realiza un examen
de proficiencia. Con la participación y la retroalimentación con las docentes pudimos lograr
que se comprendiera como es más o menos la metodología de dicho examen; ya que esto
ayudaba y mejoraba la participación del estudiante. Hubo un control asertivo tanto de asis-
tencia como de participación de los estudiantes durante el tiempo del proyecto. Personal-
mente estoy muy agradecida por la oportunidad tan grande que tuve de seguir participando
de este proyecto de extensión “Idiomas sim Fronteras: Español para a comunidad II”, como
bolsista y aprender de la mano con la profesora Natalia dos Santos y su amplia trayectoria
en la enseñanza; lo cual me ayudo a crecer  académicamente, no solo por el hecho de ha-
cer parte del área organizacional, operacional si no por el enriquecimiento mutuo que se da
entre docente y estudiantes y viceversa y siento que las personas que participaron como es-
tudiantes tambien pudieron tener esta experiencia de retroalimentación y así poder acercar-
se un poco más al español.
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1. RESUMO  
O número de acessos diários às redes sociais (RS) teêm demonstrado que a facilidade de 
obter qualquer informação agora é acompanhado por apenas um click, um download ou 
criação de uma conta em uma determinada plataforma social. O presente trabalho em 
andamento, que tem como objetivo promover a divulgação cientifica por meio da RS 
Instagram, a partir da relação entre arte proporcionar a esse público informações científicas 
referente a química presenciada no dia a dia, colocando em evidência fatores informativos e 
curiosos quanto a fenômenos corriqueiros, observados, analisados e compilados em uma 
sequência de post e templates. As postagens realizadas quinzenalmente, sendo a primeira 
etapa a seleção das fotos visando o impacto artístico. Após essa seleção, é feita uma na 
plataforma google acadêmico à artigos diversos quanto ao conteúdo extraído a partir da 
interpretação da fotografia. As informações colhidas são trabalhadas em linguagem de 
divulgação científica para a construção do post pela plataforma canva e posterior publicação 
na RS Instagram. A importância de solucionar dúvidas diversas quanto a fenômenos diários 
por meio de dados científicos mostra que a leitura de materiais de pesquisa deve seguir por 
fontes confiáveis, promovendo o conhecimento e não especulações ou falsas informações. O 
número total de publicações até a data apresentada são de 48 (quarenta e oito) postagens, 
com temáticas diversas, tendo como exemplo a coloração das folhas do outono, datação por 
meio do carbono 14, processo de condensação, água potável e inúmeros fenômenos ali 
apresentados de forma simplificada e fácil compreensão. A cada publicação esperasse 
alcançar um número de acessos as informações ali apresentadas, tendo a necessidade de se 
adequar quanto ao público esperado. Como o projeto todo é realizado nas RS Instagram, a 
forma de avaliar se dá através das interações com os seguidores, sendo necessário estudar 
maneiras de manter a atenção desse público. Projeto possui métodos que trazem resultados 
e pode assim ter um público maior a cada dia.   
  
Palavras-chave: Redes sociais, divulgação cientifica, química.   
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1. RESUMO

O Laboratório de Tradução da UNILA é um projeto de formação interdisciplinar feito por e
para pessoas de diversas áreas do saber que se envolvem em estudos, debates e na prática
da tradução. O projeto se constrói a partir da comunidade envolvida na prática da tradução,
do ensino e pesquisa. Trata-se de um espaço interdisciplinar no qual os integrantes
desenvolvem habilidades compartilhadas na prática da tradução e de revisão, sendo com
obras escritas, audiovisuais e etc. Uma ação de extensão como o Laboratório de Tradução
da Unila se faz necessário no contexto bilíngue que se desenvolve a Universidade
possibilitando a confluência cultural resultante da integração à que se propõe. Consideramos
esse espaço complexo a partir do olhar da tradução inclusive porque esse ofício se
desenvolve no não-lugar fronteiriço da transmissão da informação em diferentes idiomas,
conforme expõe Salazar (2018), “por supuesto, el espacio de la traducción es un espacio
producido, um territorio dado por límites lingüísticos, zonas insondables, cargas semánticas,
connotaciones desconocidas, censuras, y a pesar de eso lo transitamos, o por eso mismo
buscamos hacerlo”. Em 2022, se tratando de um momento pós-quarentena resultante da
pandemia do Coronavírus, o Laboratório vem desenvolvendo formas de conduzir as
atividades contemplando as limitações resultantes do contexto. As reuniões se mantiveram
de forma online, desenvolvendo conferências virtuais no lugar dos encontros presenciais,
compartilhando arquivos por nuvens de armazenamento. Os projetos assumidos em 2022
foram desenvolvidos em 4 diferentes frentes de atuação, em que atuaram grupos de
trabalho específicos. Na primeira frente, o grupo formado se envolveu na tradução da obra
de Lélia Gonzalez, “Por um feminismo afrolatinoamericano”, contando com a participação de
duas professoras da Unifesp, Andreia Menezes e a Graciela Foglia, traduzindo do português
para o espanhol portenho, em parceria com a Editora Mandacaru de Buenos Aires
(Argentina). Na segunda frente, outros membros focaram na revisão da tradução do trabalho
de Sueli Carneiro, “Escritos de uma vida”, que teve início em 2020-21, traduzindo do
português brasileiro para o espanhol, publicação a ser editada também pela Editora
Mandacaru de Buenos Aires (Argentina). A terceira frente de trabalho consiste na
organização das traduções do espanhol ao português de uma antologia de artigos, ensaios
e entrevistas organizada pelo grupo de pesquisa Decolonizar a América Latina e seus
Espaços (DALE!). Outros projetos paralelos continuam sendo movimentados, como as
traduções do laboratório para a Revista Periferias na qual se envolvem os integrantes do
laboratório de forma mais autônoma. Resultado dos processos iniciados e retomados em
2022, temos o desenvolvimento das capacidades críticas e tradutórias. O projeto cumpre
com a proposta de aliar pesquisa, ensino, extensão e a divulgação científica de qualidade,
dentro de um ambiente de valorização multicultural e plurilíngue. O Laboratório reforça nas
escolhas do que traduzir um posicionamento político, selecionando autorxs que são
marginalizadxs por todo território latino-americano, dissipando, assim mesmo, esses
saberes para fora dos muros da universidade.

Palavras-chave: Laboratório de Tradução, Extensão Universitária, Tradução, UNILA.
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1. RESUMO

O projeto de extensão intitulado “Noções de Revisão Sistemática” visa capacitar, por meio
de curso, os discentes de graduação e pós-graduação e demais interessados, na busca e
seleção  de  estudos,  usando  ferramentas  que  permitam  otimizar  a  identificação  dos
trabalhos que são relevantes ao tema.  Pretende-se que o discente adquira experiência com
as ferramentas de base de dados, como Scopus e Science Direct, além de programas para
leitura e organização de artigos, como Mendeley, Parsifal, VOSviwer e Iramutec. Ao final do
curso, espera-se que os participantes estejam capacitados para produzirem um estudo de
revisão bibliográfica coerente.

Palavras-chave: revisão de literatura, revisão sistemática, protocolo de revisão, software, análise de
dados.
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1. RESUMO

O presente projeto de extensão funciona há cinco (5) anos com o objetivo de registrar a
história individual e comunitária do deslocamento forçado dos guaranis durante a construção
da Hidroelétrica Itaipu Binacional, de forma a contar com documentos audiovisuais que
valorizem a memória da comunidade e potencialize as ações pela defesa do território
destinado aos guaranis. No presente ano o projeto busca recolher as memórias sobre
Fernando Kambai, membro indispensável da comunidade guarani que resistiu frente ao
deslocamento forçado e que garantiu o território onde atualmente se encontra a Tekoha
Occoy. O relato de Kambai passa pelos papeis e cargos que teve dentro da comunidade,
tanto como rezador quanto como liderança. A pesquisa das memorias envolveu pessoas
que conviveram com Kambai nas distintas etapas de sua vida, o que significou visitar as
diferentes aldeias na região Oeste do Paraná, mapeando as pessoas que o conheceram,
começando com perguntas mais gerais sobre as impressões e a importância de Kambai
dentro da resistência da comunidade guarani. A indagação servida das entrevistas propiciou
informações que melhoraram o entendimento do deslocamento forçado, das ações de
órgãos institucionais a favor desse deslocamento, da cronologia dos fatos e ao registro
detalhado da resistência do povo guarani enriquecido de histórias que não se encontram nos
relatos formais hegemônicos; reforçando a necessidade imperante da defesa de território Os
materiais registrados são entregues à comunidade guaraní bem como as edições finais para
serem disponibilizados e exibidos nas escolas guaranis.

Palavras-chave: comunidade guarani, deslocamento forçado, Fernando Kambai, defesa de território.
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1. RESUMO 
 
Urutau é um projeto de extensão que oferece um ciclo de entrevistas feitas a criadores 
musicais latino-americanos. Em sua primeira edição abordou especificamente os 
compositores de música experimental. Nesta segunda edição, o leque abriu-se para outros 
estilos, mantendo a ideia de entrevistar artistas desconhecidos do grande público, 
principalmente para abrigar o trabalho de artistas populares. O rádio tem sido o grande 
formador do gosto musical e um espaço de debates de ideias desde sua aparição no século 
XX. Ruy Castro, em Chega de saudade (2016), por exemplo, nos relata as estratégias de 
transmissão radiofônicas empregadas para que a música Chega de saudade (e a bossa nova) 
se tornasse popular. Mas além dessas estratégias comerciais, o programa de rádio e o 
podcast servem para aproximar compositor e público, em muitos casos através do formato de 
entrevista. A entrevista ao criador permite não somente um acesso às questões técnicas que 
permitiram estruturar um trabalho, mas também descobrir o universo afetivo do artista, pela 
espontaneidade do formato. Desta forma, o podcats e o rádio tem uma grande influência na 
formação do grande público, assim como ser uma boa ferramenta para trabalhar assuntos de 
ensino.  

O uso de novas tecnologias pode estabelecer um novo padrão no ensino 
musical, tanto no formal quanto no informal. Ela pode agir como elemento de 
conexão entre assuntos diversos, juntando a prática e a teoria, e 
consolidando a educação musical de maneira a agradar professores e alunos. 
(DE JESUS, 2012, p. 2) 

 
Mas além de ser uma ferramenta ótima para aproximar o ensino ao cotidiano, o podcast é um 
documento ótimo para pesquisa, colocando em pauta assuntos específicos e aproximando o 
pensamento daqueles artistas que não tem hábito de escrever textos sobre suas metodologias 
de produção. A função extensionista, por outro lado, se torna evidente, ao divulgar junto a um 
público maior, formas diferentes de fazer música e o pensamento dos artistas. 
 
Palavras-chave: rádio, podcast, múscia, extensão. 
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1. RESUMO
O projeto “Alles klar?” – curso de língua e cultura alemã para a comunidade, da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana tem como objetivo o desenvolvimento
e o aperfeiçoamento do idioma e cultura alemã para a comunidade interessada em aprender
e desenvolver o idioma. O curso é uma introdução à cultura alemã e é voltada para quem
não tem conhecimento prévio do idioma. Ele é ofertado desde 2014, porém, devido a
pandemia sofreu ajustes e as aulas foram apresentadas de forma síncronas, no
GoogleMeet, com acompanhamento assíncrono, através da plataforma da Deutsche Welle,
com o curso “Nicosweg”. Materiais complementares foram as utilizadas na preparação do
conteúdo, objetivando atividades de escrita, oralidade e compreensão, além de exercícios
gramaticais específicos e aspectos da cultura alemã. Foram totalizadas 14 aulas dos níveis
A1.1 E A1.2 no idioma alemão, com atividades interativas. A turma A1.1 não possuía
conhecimentos prévios de alemão e as primeiras aulas foram a introdução do idioma,
exercícios como apresentação e palavras básicas em alemão, seguindo o cronograma
estabelecido pela coordenação. No decorrer do curso, foram realizadas diversas atividades
de treinamento de leitura e oralidade para a prática do idioma alemão. Já a turma A1.2, com
alunos com conhecimento prévio de alemão, foram submetidos a um teste de nivelamento
do idioma, o curso abordou questões já conhecidas, como cumprimentos e outros aspectos
introdutórios, trabalhamos com o Dativ, Akkusativ, Genitiv e Nominativ, conteúdo de
“PERFEKT” entre outros. Os resultados foram a capacidade dos alunos de conseguir
adquirir conhecimento prévio de alemão para se comunicarem em diversas situações como:
comprar comida no mercado, ler frases, cumprimentar e conseguir se comunicar utilizando
de estruturas básicas do idioma alemão, além da capacidade de se atingir o nível que era
esperado no caso do A1.1, que seria a compreensão básica do idioma alemão para
cumprimentos, horas, comidas, cores, dias da semana, meses entre outros assuntos que
foram abordados durante as aulas. Lamentavelmente a turma A1.1 acabou tendo maior
evasão em comparação a turma do A1.2, talvez devido ao horário e a disponibilidade dos
alunos de estarem participando do projeto. A turma A1.2 sempre participou das atividades,
sempre se mostrou disposta a me auxiliar com falhas técnicas entre outros aspectos que
comprometeram algumas aulas mostrando um caráter cooperativo e solidário, os alunos da
turma A1.2 já possuíam um prévio domínio do idioma alemão, os mesmos conseguiam
realizar as atividades e participar sem grandes dificuldades dos encontros síncronos,
demonstrando domínio sobre o conteúdo abordado nas aulas e reuniões, apresentando
resultado satisfatório e baixa evasão dessa turma se manteve praticamente igual até o final
do curso, todos conseguiram realizar os 3 módulos. O curso contribuiu para minha formação
e experiência na docência, além de me possibilitar fluência para poder concorrer a uma vaga
de trabalho na Alemanha, o curso trouxe para os estudantes o primeiro contato com a língua
e cultura alemã no seu desenvolvimento, ampliando os conhecimentos de uma nova
linguagem e cultura, possibilitando uma ampla troca de experiências entre os alunos
participantes e a bolsista de extensão durante o decorrer do curso, o curso também me
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trouxe uma maior compreensão de diversos assuntos tratados sobre a gramática alemã e
consegui assimilar os mais diversos tipos de conteúdo junto com os alunos participantes

Palavras-chave: Língua Alemã; Idiomas; Cultura.
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1. RESUMO

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) é uma instituição brasileira
que  integra  entre  seus  alunos,  professores  e  técnicos  educacionais  pessoas  de  vários
países latino-americanos, por este motivo existe uma rica e extensa variedade de ritmos de
danças latinas  que se reúnem em nosso projeto  de extensão,  na maioria  pelos  nossos
discentes.  O  projeto  “Baile  Latino: Integração  pela  Dança” busca  resgatar  as  danças
urbanas-contemporâneas e suas diversidades latinas, junto a comunidade fronteiriça de Foz
do Iguaçu e, em específico fortalecer o Grupo de Danças Latinas da Universidade Federal
da  Integração  Latino-Americana/  UNILA.  Este  trabalho  apresenta  as  ações  concretas
desenvolvidas em projetos a partir de retomada de atividades presenciais depois do período
de  pandemia  da  COVID-19.  Adequações  metodológicas  realizadas  para  desenvolver
atividades de dança mantendo o distanciamento social e a formação de um grupo dançario
vão ser temas também abordados em nosso trabalho, como também a criação de um banco
de dados sobre música e dança popular em contexto urbano na América Latina, realizando
uma especial  discriminação  das práticas  presentes  historicamente  na  região  de  Tríplice
Fronteira.  Outro  tema  a  abordar  vai  ser  o  planejamento,  organização  e  realização  de
eventos culturais, tais como oficinas, promoção de culturas de dança, buscando trabalhar o
conceito  de  integração,  o  que  deve  traduzir-se  no  trabalho  sobre  os  paralelos  e
identificações entre as diversas culturas regionais, além do esforço por realizar eventos em
espaços públicos tanto na cidade de Foz do Iguaçu, como em Ciudad del Este e Puerto
Iguazu. 

Palavras-chave: baile latino, danças urbanas-contemporâneas, integração
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1. RESUMO

Desde el año 2019, el Boletim Kultrun (kul= objeto / trun= sonido, en lengua mapuche) (1),
cuenta  con  profesores  y  profesoras  de  la  UNILA  y  externas  a  la  facultad,  alumnos  y
alumnas, de TAES, además está indexada y tiene ISSN. Este proyecto ha creado un nuevo
espacio  para  difundir  aquellas  expresiones  artísticas  y  culturales  de  nuestra  comunidad
universitaria.  El  Boletim ha publicado diferentes ediciones no solamente en portugués o
español,  sino también en lenguas indígenas, ha presentado fotografías, poemas, música,

pinturas,  ensayos,  monografías,  investigaciones,  entre  otros. El  objetivo  del  Boletim  fue
difundir las expresiones artístico-culturales de esta tan amplia comunidad académica, ya que
hasta ese momento no había  las  herramientas  de divulgación,  entonces vimos que era
importante incentivar aquellos que compartían y transformaban nuevos ideales, formas de
expresión o que querían compartir algo de su país de origen. El método que se usó para
cumplir nuestros objetivos fue hacer una llamada a la comunidad, invitarlos a participar, a
enviar sus colaboraciones, usando las plataformas digitales para crear audiencia y de esa
manera ellos entraron en contacto con nosotros, nos enviaron su trabajo vía e-mail. Luego el

equipo Kultrun trabajó tanto en la revisión de contenido como en el diseño y diagramación.
Este último punto fue mi trabajo ya que por cada número del Boletim se creó una identidad
visual que acompañó toda la diagramación. Las portadas de los dos últimos boletines fueron
personalizadas según la temática de la publicación y el Boletim fue adaptado para tener una
óptima visualización en dispositivos móviles. También desde este año 2022, se actualizó el
site de acuerdo con la  identidad visual  que el  equipo creía conveniente.  En conclusión,
tuvimos  la  satisfacción  de  trabajar  con  muchos  colaboradores  de  diferentes  culturas  y
traerlos a este espacio llamado Boletim Kultrun, todos fuimos beneficiados, tanto ellos al
expresarse,  como nosotros por aprender los diversos mundos artísticos y culturales que
Latinoamérica siempre nos presenta.

Palavras-chave: arte, cultura, poesía, latino.
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 1. RESUMO 

 O  projeto  Ciclo  de  Literatura  Latino-Americana  Comparada  é  uma  ação  de  extensão 
 impulsionada  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em  Literatura  Comparada  (UNILA),  que  tem 
 por  objetivo  proporcionar  espaço  para  o  diálogo  e  troca  de  resultados  de  pesquisas  em 
 Literatura  Comparada  e  campos  relacionados  através  de  encontros  presenciais  e  em 
 modalidade  on-line,  com  conferências  destinadas  a  graduandos,  professores  da  educação 
 básica  e  superior,  e  toda  a  comunidade  interessada  nos  temas  e  abordagens  desenvolvidos. 
 Os  palestrantes  são  selecionados  entre  professores  e  pesquisadores  de  referência  em  suas 
 áreas  de  conhecimento,  tanto  docentes  da  própria  UNILA  como  de  outras  universidades  do 
 Brasil  e  da  América  Latina,  e,  dessa  forma,  os  participantes  das  conferências  têm  a 
 oportunidade  de  aprender  sobre  novas  teorias,  críticas  e  métodos  em  campos  relacionados 
 com  pesquisas  de  arte  e  cultura  latino-americanas,  bem  como  o  aprofundamento  nos 
 debates  estéticos,  epistemológicos  e  metodológicos  envolvendo  diferentes  dimensões  dos 
 fenômenos  literários,  aspectos  estéticos  e  culturais  do  continente.  No  ano  de  2022,  devido 
 aos  resquícios  da  pandemia  do  COVID-19,  todos  os  encontros  foram  feitos  de  forma  on-line 
 e  transmitidos  via  canal  do  Youtube,  por  isso,  a  metodologia  de  trabalho  foi  totalmente 
 remota,  com  orientação  do  Coordenador  da  extensão  sendo  realizada  através  de 
 plataformas  digitais,  bem  como  as  transmissões  das  palestras  realizadas.  O  convite  aos 
 palestrantes  era  feito  pelo  coordenador  do  curso,  e  então,  após  o  acerto  de  data  e  temas, 
 era  feita  o  banner  digital  de  divulgação  do  evento  utilizando  as  plataformas:  Canva,  Adobe 
 Photoshop  e  Streamyard.  O  processo  de  divulgação  era  feito  através  das  redes  sociais  do 
 curso  de  LEPLE,  da  página  do  Ciclo  de  Literatura  Latino-Americana  Comparada,  e  pelos 
 próprios  discentes  do  Mestrado  em  Literatura  Comparada.  Após  as  palestras,  eram  feitos  e 
 enviados  via  e-mail  os  certificados  dos  participantes.  Até  o  momento,  os  vídeos  transmitidos 
 somam  mais  de  912  visualizações  no  canal  oficial  do  Ciclo  de  Literatura  Comparada  no 
 Youtube  com  aproximadamente  50  pessoas  certificadas.  Os  objetivos  do  projeto  são:  a) 
 Promover  a  divulgação,  para  a  comunidade  acadêmica  e  para  a  comunidade  externa,  de 
 pesquisas  voltadas  à  compreensão  dos  fenômenos  estéticos  e  literários  na  América  Latina; 
 b)  Constituir  um  espaço  para  o  intercâmbio  e  discussão  de  saberes  na  área  da  Literatura 
 Comparada  Latino  Americana;  c)  Promover  e  fortalecer  o  estabelecimento  de  parcerias 
 entre  o  Programa  de  Pós-Graduação  em  Literatura  Comparada  e  outros  programas  de 
 pós-graduação  de  instituições  de  Ensino  Superior  do  Brasil  e  de  outros  países.  Dessa  forma, 
 o  projeto  possibilitou  o  direito  ao  acesso  à  literatura  e  o  diálogo  entre  culturas 
 latino-americanas,  trazendo  novas  vozes  à  comunidade.  As  palestras  realizadas  foram:  1) 
 Aula  inaugural  PPGLC  –  “A  construção  da  semana”  com  Profº  Drº  Raúl  Antelo;  2)  “Mujeres 
 en  la  historia  del  Nicarágua  –  Una  Vanguarda  en  América  Central”  com  Karly  Gaitán 
 Morales;  3)  Entrevista  com  Adriana  Lisboa;  4)  “Un  micrófono  própio:  iniciativas  y  retos”  com 
 Natalia  Ariza  Uparela  e  Daniela  Ruiz  Urrea;  e  5)  “Voces  Ancestrales:  Iniciativas  y  retos”  com 
 Profª Mirian Díaz Perez, Cecilia Cuesta Morales e Alma Gisella Fernandez Escorcia. 
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1. RESUMO

A iniciativa de extensão universitária “Cinema na Escola: Formação de Professores” tem a
participação  de  docentes  e  discentes  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-
Americana (UNILA), sobretudo do curso de Cinema e Audiovisual. O projeto, em articulação
com a sociedade desde 2017, se consolidou em uma ação de apoio ao âmbito escolar na
para  incentivo  e  capacitação  de  professores  atuantes  na  rede  de  ensino  básica   -
preferencialmente  pública  -  para  inserção  da  linguagem  e  tecnologia  audiovisual  como
recurso educacional. Nos últimos anos passamos por reformulações objetivando aumentar o
protagonismo discente, como ministrantes e produtores de conteúdo. Criamos um website
destinado a professores e alunos do ensino básico,  visando a ampliação do projeto na
democratização  do  conhecimento  audiovisual.  O  conteúdo  da  página  foi  preparado  por
discentes de Cinema e Audiovisual com orientação prévia dos docentes do mesmo curso,
apresentando  setores  da  produção  audiovisual  e  tematizando  Cinema  e  Educação.  A
plataforma conta também com materiais gráficos e audiovisuais, elaborados pela bolsista e
voluntários. Planeja-se a manutenção da página bem como publicações e interações com o
público através da rede social  do projeto1. Ao iniciarmos o planejamento para o próximo
curso,  recebemos  das  professoras  Selma  Araújo  e  Neide  de  Paula  um  convite  para
colaborar no  projeto  “Escola  Municipal  Érico  Veríssimo  -  Uma  história  a  ser  contada”,
submetido ao Prêmio Paulo Freire da Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu.
Em andamento, o projeto da escola tem a participação dos 120 alunos do 5º ano que, por
meio  de  pesquisas  e  atividades  artísticas  e  culturais,  resgatam a história  da  escola.  A
proposta  prevê  a  integração  dos  discentes  colaboradores  do  Cinema  na  Escola  na
elaboração e mediação de um curso introdutório sobre Cinema Documentário.  Devido à
limitação de horários dos voluntários e à dinâmica prática das aulas, que demanda uma
atenção  mais  individualizada,  atuaremos  diretamente  com  apenas  uma  turma.  A  ideia
trazida pelas professoras da escola, no entanto, é que tanto elas quanto a turma possam ser
multiplicadores do conhecimento adquirido em nossos encontros junto aos demais alunos.
Realizando exercícios práticos para observação e assimilação de conceitos do campo do
discurso e  da imagem,  intentamos,  além da  habilitação  para  o  registro  pelos  alunos,  a
apuração do olhar  cinematográfico e a inicialização da prática da realização audiovisual
como forma de expressão de visão sobre o mundo. Afinal, questionamentos sobre verdade,
realidade  e  reprodução  da  realidade  que  fundamentam  os  estudos  sobre  o  cinema
documentário se tornam essenciais à sociedade contemporânea. Considerando que “narrar
também é uma forma de perceber,  compreender e conhecer”  (COUTINHO, 2013, p.67),
serão desenvolvidas atividades lúdicas que estimulem a análise, síntese e reflexão sobre o
ato de narrar de histórias. A ideia é orientar esta geração de nativos digitais a compreender
criticamente os meios audiovisuais e utilizar a criatividade, de forma autônoma, para seleção

1 Site unila.art.br (em construção); Moodle cinemanaescola.unila.art.br; Instagram @cinemanaescola.unila
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e produção de imagens. Assim, as aulas sobre as etapas de pré-produção, produção e pós-
produção abrangem conceitos de linguagem, pesquisa e entrevista, captação de imagem e
som, roteiro e montagem do documentário. Serão alternadas aulas expositivas e práticas;
momentos  em que os  alunos  realizarão,  na escola  sob a  orientação das professoras  e
também  em  casa,  a  documentação  audiovisual  do  projeto  de  pesquisa, bem  como
entrevistas com funcionários e ex-alunos da escola; e momentos de apreciação coletiva das
imagens captadas, comentando de maneira horizontal pontos positivos e estratégias para
uma melhor captação. Num segundo momento, os discentes ministrantes orientarão sobre a
edição da obra, com demonstrações práticas em software livre e de configuração simples,
na assistência de todo o processo de montagem do produto audiovisual documental pelos
alunos. A proposta é que se realizem, a partir de grupos de trabalho,  vídeos curtos que
farão parte de uma web-série, a ser exibida nas redes sociais da escola e no evento do
Prêmio,  previsto  para o início do mês de dezembro.  Através da colaboração no ato  da
criação, desejamos que o protagonismo seja dos próprios alunos, priorizando o aprendizado
sobre o resultado estético.  Ainda no escopo do projeto, foi solicitada pelas professoras uma
visita ao campus Jardim Universitário da UNILA para que os alunos conheçam e explorem a
universidade  federal,  se  possível,  durante  uma realização  prática  de gravação.  Um dos
objetivos da visita é o  estímulo do estudo universitário  como uma das possibilidades de
futuro para esses alunos, que segundo as professoras têm se apresentado “sem perspectiva
de vida”. Após um período de reuniões de planejamento junto às professoras e bolsistas, e
início da conformação da equipe de voluntários, o curso se iniciou em setembro. O desafio
dos ministrantes no próximo semestre é o da aproximação com este segmento da educação
adaptando a metodologia à compreensão do público-alvo de menor faixa etária, já que o
projeto  trabalhou  anteriormente  com  professores  e  alunos  do  Ensino  Fundamental  II  e
Médio.  Por  outro  lado,  acreditamos que a parceria  junto  às  professoras da escola  está
sendo também uma oportunidade de formação intensiva destas profissionais, que poderão
se apropriar de metodologias do projeto e multiplicá-las. Ademais, com a apresentação do
projeto no Prêmio Paulo Freire, é  possível  que se estimule o desenvolvimento de  ações
similares em outras escolas, oportunidade de crescimento do Cinema na Escola tendo em
vista a curricularização da extensão.  

Palavras-chave: Cinema, Educação, Educomunicação.
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COMO UMA LUVA - O TEATRO DE BONECOS COMO
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1. RESUMO

O projeto “Como Uma Luva - O teatro de bonecos como instrumento de extensão na
expressão da comunidade – IV Edição”, coordenado por André de Souza Macedo, iniciou
com o objetivo de que, ao final, pudéssemos ter um curta-metragem com a performance dos
títeres (bonecos) tratando a temática de sustentabilidade e preservação do meio-ambiente,
apresentando formas de como lidar com o descarte de resíduos produzidos pelos seres
humanos, a fim de promover a conscientização ambiental, assim como estabelecer diálogos
com a comunidade interna e externa à universidade. No primeiro semestre de 2022, foi
possível efetuar a construção dos bonecos em si, além do preparo das atrizes e atores para
a performance com os bonecos, com exercícios e experimentações técnicas de corpo e voz.
Foi possível também registrar e compartilhar nas redes sociais vídeos-tutoriais do processo
de produção dos títeres, além da elaboração de um roteiro inicial para o curta-metragem.
Com isso, o projeto está pronto para dar os próximos passos na produção do audiovisual,
assim como de levar a experiência do teatro de bonecos até a comunidade através de
oficinas realizadas na região Norte de Foz do Iguaçu.

Figura 1. Títeres em processo de produção, 2022.

Palavras-chave: teatro de bonecos, performance, audiovisual, sustentabilidade.
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1. RESUMEN

El presente resumen tiene por objeto presentar de forma breve todo lo realizado en estos
meses por todo el equipo de la coral de la UNILA y el efecto que tuvo y aún tiene en todos
los  que  fueron  parte  de  este  proyecto.  El volver  a  una  “vida  normal”  estuvo  llena  de
innumerables  desafíos  en  todas  las  áreas  de  la  vida  humana,  esto  causaba  felicidad,
además de gran expectativa sobre el porvenir, la reintegración a la sociedad y a las nuevas
reglas  que  sin  esperarlas  se  sumaron,  en  ese  punto  es  que  la  coral fue  puente  de
reinserción a la sociedad con la música como aspecto en común más grande. Durante la
etapa de encierro de pandemia, la coral se encontró con nuevos desafíos para continuar sus
actividades, mantener viva su producción musical, se utilizaron estrategias como reuniones
virtuales,  videos,  audios  para  facilitar  el  trabajo  de  forma  remota.  En  el  año  2022  se
aplicaron  las  dos  estrategias  (virtual  y  presencial).  Los  ensayos  virtuales  consistían  en
encuentros con una duración de una hora, realizado en colaboración con la  UFABC; en
cambio, los ensayos presenciales tenían duración de dos horas en la Fundación de Cultura
de  Foz  de  Iguazú;  trabajo  fue  más  costoso  por  el  retorno  a  prácticas  presenciales
pospandemia, donde se veía diferencias de cantidad de presencia entre un ensayo y otro,
esto  muchas  veces  desembocaba  en  un  atraso  al  plan  inicialmente  previsto.  Las
inscripciones fueron ejecutadas en formato remoto y dirigió a todos público (alumnos de la
universidad y miembros de la comunidad en general de Foz). Resultado de este trabajo fue
reflejado en el mejoramiento de la técnica vocal en conjunto y de forma individual, espacios
de integración donde personas de distintos países compartían momentos de camaradería,
además de la grabación de uno de los temas ensayados “Because”, resultado de una labor
exhaustiva en cuanto a la práctica de la voz en los ensayos, recolección de videos por parte
de ambas corales involucradas (UNILA y UFABC), y edición, dicho vídeo compartido en la
plataforma  de  YouTube  que  hoy  puede  ser  de  dominio  público.  Por  lo  tanto,  puede
asegurarse que la música ha sido de mucho beneficio para todos los miembros, porque en
esos días de ensayo y grabación la vida tenía un momento de OASIS esperanzador en
momentos  difíciles,  ya  sea  por  la  época  de  exámenes,  momentos  de  inestabilidad
económica, la rutina u otros factores.
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Figura 1.Miembros de la Coral Todocanto.                    Figura 2.Miembro de la Coral Todocanto  tecnica 

vocal individual.

 Figura 3.Mosaico del vídeo hecho en colaboración UNILA-UFABC.

Palavras-chave: Música coral, técnica vocal, pandemia, reintegração.
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1. RESUMO

A ação de extensão COTE'COI – Coletivo Teatral existe desde 2015 como um importante
agente cultural das artes cênicas da Região da Tríplice Fronteira. No início das atividades, o
corpo era convidado a se mover, a descobrir-se enquanto uma membrana viva e sensível,
tornando liberta das exigências culturais. A experimentação sobre a fisiologia, investigando
as estruturas, os volumes e pesos do corpo, quanto psicologicamente, no que se refere aos
bloqueios de determinadas regiões do corpo, o trabalho com a palavra e com ferramentas
mediadoras  da  experiência  cênica  tornaram-se  secundárias.  A  experiência  expressiva
acontecia por outros canais  e vias sensoriais  que se manifestavam da relação entre os
corpos no espaço.

Tramados entre ar, pele, músculos, ossos, afetividade e ética, cada indivíduo acessava a si
próprio, por um lado, e por outro, ultrapassava si próprio, acessando a experiência do outro:
a  personagem,  o  outro  corpo  e  os  dispositivos  eletrônicos,  buscando  estabelecer  uma
relação de proximidade e usos distintos daquele que a sociedade permite ou pratica.  A
racionalidade, que por muitas vezes ficava registrada somente pelo cérebro, numa visão que
cultivava  a  dualidade  corpo  e  mente,  se  organiza  integradamente  ao  movimento,
descobrimos  que  o  corpo  em  redes,  possuindo  racionalidades  múltiplas  e  pouco
desenvolvidas. A escuta deixa de ser ouvir a si próprio enquanto entidade que produz um
discurso intencionalmente para comprometer-se com algo que nasce da experiência do jogo
físico com esses outros.

Há uma espécie de rito a ser compartilhado, e com isso algo de fundamental que foi sendo
esquecido e que ser retomado: o reencontro de si, com o outro, atentos as formas que as
relações podem informar sobre a sociedade e a cultura. O outro agora não é algo que eu
vejo, mas sim algo que sinto, que também me vê e me sente. Habitar e ser habitado. O
mapa corporal se amplia e os lugares habitados, tornando-se tempos e espaços de compor
juntos.

Os princípios criativos e técnicos versão sobre a percepção de si  no jogo,  por meio do
Contato Improvisação, criado por Steve Paxton nos Estados Unidos;  a Técnica Meisner,
elaborada  pelo  estadunidense  Sanford  Meisner  para  trabalhar  a  atuação  entre  teatro  e
cinema e Atuação por Estados, criada pelo argentino Eduardo Pavlovsky, para romper com
a hierarquia do texto no trabalho do ator e da atriz.

Para o ano de 2022, a proposta está em concentrar as ações no trabalho que leva em
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consideração o corpo, a palavra e a possível mediação tecnológica para experimentar as
diferentes formas de presenças do corpo contemporâneo. No entanto, o foco ainda estará
sobre o corpo e sobre a experiência perceptiva do corpo no jogo. A palavra e a câmera, por
exemplo, são ferramentas para ampliar a experiência da atuação, e não como ordenadores
dessa experiência. O desejo é investir numa investigação de cinematização do teatro, tal
como foi proposta pelo ator e encenador Russo V. Meierhold, antes de o cinema e o teatro
se afastarem enquanto linguagens. A proposta é experimentar a composição por meio do
jogo, da escuta ao aqui e agora, tendo em vista que os sentidos surjam do presente, do que
irrompe  enquanto  realidade  no  corpo  e  assim  operar  nas  decisões  de  quem  atua  no
momento em que faz a cena, como presença e realidade no jogo a partir da mistura entre
teatro e cinema.

Além do exposto acima, este projeto teve como finalidade estimular a produção e recepção
teatral na Região. Nesse sentido, daremos continuidade as mostras já iniciadas e suspensas
em detrimento da pandemia do coronavírus.

Figura 1. Logotipo do coletivo teatral Cote´coi

Palavras-chave: Atuação, jogo, teatro, cinema.
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1. RESUMEN

Este proyecto busco exponer en la Universidad Federal de Integración Latinoamérica UNILA
la gran diversidad cultural que existe más específicamente en Latinoamérica, direccionado a
los pueblos indígenas, tomando como población objetivo a las comunidades indígenas Misak
y la población Nasa, originarias del departamento del Cauca del país Colombia. Mostrando
los principales aspectos socioculturales, lingüísticos, ancestrales, cosmológicos y la
trasmisión de los diferentes saberes, aspectos reforzados con la investigación bibliográfica
de documentos, revistas, artículos, libros, videos, documentales y demás archivos que
tuviesen relación sobre las culturas; que se llevó a cabo en la primera fase del proyecto
donde se pudo evidenciar los orígenes, su lucha por la permanecía y divulgación de sus
costumbres, el manejo de su lenguaje de como incentivan a las personas desde que son
niños a cultivar y conservar su dialecto, además en la cultura Misak aún se conserva el traje
típico que se llama anaco, Sumándose las diferentes formas de subsistencia que cada
pueblo emplea en su diario vivir y como manejan la relación entre su pueblo y la madre
tierra; fase en la cual se comenzó a tener comunicación telefónica con personas que
pertenecen a estas comunidades quienes proporcionaron bases para la siguiente etapa que
es la divulgación de sus aspectos culturales, donde esta segunda etapa está formada por el
proceso de desarrollo y difusión de información por medio de oficinas, palestras, posters
tanto virtuales en las diferentes aplicaciones de la universidad como son: Instagram,
Facebook, grupos de WhatsApp y demás; así como también tangibles en las instalaciones
de la universidad. De esta forma presentar la maravilla del mundo indígena colombiano a la
comunidad que integra la UNILA. Nuestra propuesta de intervención y actuación consistió,
en encontrar formas que contribuyeran a mejorar el escenario de las culturas indígenas
mencionadas, aportando al desarraigo de las cuestiones de prejuicio y el poco valor que se
le da a todo lo que tiene relación con lo indígena, por falta de conocimiento y proximidad que
se tiene hacia estas culturas. Así mismo se buscó incrementar la motivación de investigación
sobre los millares de pueblos indígenas que existen principalmente en Latinoamérica,
creado una adaptación a el ambiente educativo formando mejores profesionales en general,
que se crean en el momento que la persona desarrolla una concientización colectiva de la
importancia del aprendizaje de las culturas indígenas de nuestros países. Creemos que la
continuidad del proyecto con este direccionamiento ratifica una actitud integradora,
cualificando las personas para una actuación más efectiva en el escenario profesional, con
un intelectual latinoamericano que es la misión y visión que tiene nuestra universidad, de
transformar a las personas tanto alumnos como profesores en agentes interculturales; este
proyecto tiene una gran atención teniendo en cuenta que estamos en una universidad de
integración con muchas culturas presentes y eso es lo que crea la importancia de conocer
nuevas culturas sobre todo indígenas, recordando nuestras raíces ancestrales; todo este
proceso que se logró a través del diálogo y de la aproximación a ambas culturas alcanzando
una amplia divulgación de la lengua y cultura Nasa y Misak. siempre presente también la
posibilidad de aprovechar la inmersión de los alumnos inmigrantes para facilitar el
aprendizaje.
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1. RESUMO

Este  proyecto  de  extensión  fue  realizado  en  dos  campamentos  del  movimiento  de
trabajadores  sin  tierra  de  Brasil,  MST,  llamados  Chico  Mendes  y  Sebastiao  Camargo
ubicados en el estado de Paraná de julio a diciembre de 2021, en el cual se realizaron un
total  de  6  oficinas  por  campamento 12 en  total,  en  el  cual  se  reconoció  el  espacio,  el
movimiento, en su lucha y resistencia por sus derechos y por el acceso a la tierra y teniendo
en cuenta esto por medio de la educación popular y el bicentenario de Paulo Freire en 2021.
Cabe decir que, además de esta extensión, otras dos fueron trabajadas en conjunto, dando
como resultado un video sobre el  arte de marionetas,  un acervo fotográfico,  síntesis  de
estudios e un documento en fanzine producido por los y las crianzas y jóvenes presentes en
las  actividades.  Hubo  una  real  construcción  de  conocimientos  colectivos  donde  se
intercambiaron experiencias, perspectivas, conocimientos y vidas en tiempos de pandemia y
de aislamiento causado por el covid-19. El proyecto generó la participación de 100 a 120
personas a lo largo de los 03 meses. Se dio centralidad en trabajar con los/las niños/niñas y
jóvenes  de  los  4  a  17  años,  pero  en  el  desarrollo  de  proyecto  se  vio  la  participación
intergeneracional  de padres,  madres,  abuelos,  líderes y dirigentes de los campamentos,
teniendo una ampliación de conocimientos donde se tenían diferentes perspectivas y puntos
de  vista  acerca  de  los  temas trabajados.  Los  trabajos  realizados  tuvieron  en  cuenta  el
proceso de resocialización que tenían los niños y jóvenes con su ambiente después del
tiempo  de  aislamiento,  ya  que  durante  este   periodo  perdieron  accesos  a  derechos
importantes como la educación y al libre desarrollo social y en comunidad, donde los más
afectados y menos pensados en este proceso fueron los niños y jóvenes que en plena etapa
de  crecimiento  y  desarrollo  fueron  privados  de  desenvolverse  en  su  ambiente  con
normalidad,  sin  ninguna  clase  de  acompañamiento  institucional  que  les  explicase  que
estaba sucediendo y el por qué tendrían que permanecer en sus casas confrontando los
problemas intrafamiliares. Teniendo en cuenta cada una de estas problemáticas por medio
del proyecto de extensión se buscó transformarlas para bienestar de cada uno de los que
asistieron a estos talleres, por medio de los objetivos desarrollados  proceso formativo y
educativo a través de bicentenario de paulo freire recopilando sus métodos de educación
popular  con protagonismo de las voces de los niños y jóvenes a través del arte y cultura por
medio de actividades de fanzines y títeres como medio de expresión para la construcción
educativa que se construyó en colectivo recopilando la lucha por la tierra como uno de los
objetivos principales,  donde los niñxs y jóvenes por medio de este proceso alzaron sus
voces  por  medio  de  estas  actividades  en  la  construcción  de  títeres  que  recopilaban  la
historia del cuento de Paulo Freire (o menino que lia o mundo) para darle voz a sus títeres
por medio de la expresión personal de cada uno de ellos y ellas. Ya con los/las jóvenes se
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realizó  la  producción  de  un  fanzine  final  que  recopiló  las  informaciones  de  los  temas
trabajados a lo largo de los encuentros donde se habló  sobre la lucha por la tierra, semillas,
el día de la tierra, las luchas y memorias históricas y resistencia del MST, la educación
popular (Freire, 1987; Traspadini,2021;  Hooks, 1994), el reconocimiento como continente
latinoamericano  y  el  trabajo  comunitario  con  énfasis  a  los  100  años  de  Paulo  Freire.
También logramos construir una sistematización que culminó con la producción de un texto
académico de conclusión de la especialización en Docencia en Historia,  UNILA, de Lina
Mora Ríos, Además fue realizada la recopilación de fotografías junto con un video final del
proceso formativo con los materiales recolectadas de los acampamentos que dio garantía a
todos  los  cuidados  necesarios,  en  tiempos,  espacios,  materiales  e  traslados  para  la
producción  de  estas  oficinas  ,  registradas  a  lo  largo  desde  la  preparación  hasta  la
materialización final de las socializaciones de los trabajos  que potencian el protagonismo de
los  niños  y  jóvenes  de  los  campamentos. En  síntesis,  desarrollamos  actividades  que
dialogando con arte permitieron que voces silenciadas tuviesen espacio de canto y cuento.
Para  um  maior  acompanhamento  dos  registros  e  impressões,  consultar:   https://pt-
br.padlet.com/robertatraspadini/7debjhf09oe66xoe

Palavras-chave: Tierra, MST, jóvenes, niños, líderes, dirigentes, trabajo colectivo, educación popular,
bicentenario. 
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1. RESUMO

A língua guarani falada nas atividades dentro das comunidades tem chamado a atenção
nossos como professores e pesquisadores nessa área. Com o intuito de verificar o uso e
ensino dessa língua foi criado o projeto “Estudo da variante Ava-Guarani das aldeias do
Oeste do Paraná”. Por esta razão se trabalhou, em primeiro momento, no levantamento e
classificação da variante Ava-Guarani do oeste do estado do Paraná, também estamos
buscando compreender esta variante a partir das outras em que tem contato no próprio
estado. Nos primeiros achados podemos indicar que, segundo as primeiras conversas com
o grupo encontramos o que eles chamam de o “guarani yma” (guarani antigo) falado pelos
ancião e anciãs principalmente dentro das casas de rezas (OPY) e ainda cantadas nas
canções sagradas e o “guarani moderno” uma língua falada pela comunidade,m
especialmente pelos e pelas jovens. Sendo assim, entrevistamos a anciãos e anciãs sabias
da comunidade e na própria língua dela (ava guarani) em que nos comenta a sua
sobre-vivência física que passa pela espiritualidade. Assim transcrevemos e traduzimos
esses diálogos para posteriormente editar e apresentar em forma de vídeo o resultado.
Neste primeiro vídeo poderá ser observada (ouvido e lido) a língua falada guarani e lido a
legenda em português. Da mesma forma também foram transcritas ao guarani algumas das
canções sagradas a fim de observação desta variante estudada. Nas primeiras intenções
deste projeto foi falado sobre verificar as possibilidades de ações voltadas a políticas
linguísticas de manutenção/resgate da variante local junto às comunidades, entretanto, este
tema é bem mais problemático porque partir primeiramente da iniciativa da própria
comunidade que é única e soberana dona e usuária desta língua. Por isso esta intenção
está atrelada de que a própria comunidade tome a iniciativa sobre a temática. Entre tanto, já
incluímos esta possibilidade junto com o GT (Grupo de Trabalho) da Década das Línguas
Indígenas formada no Brasil, na qual também temos participado, tanto no GT Executiva que
centraliza todo trabalho a nível nacional com no GT Sul que congrega indígenas dos estados
de Paraná, Santa Catarina e rio Grande do Sul. Outra temática que apareceu neste ano foi a
centralização da língua guarani para a versão paraguaia. Por isso incluímos no nosso plano
de trabalho a realização de debates sobre a problemática da língua centrada numa única
variante, neste caso a paraguaia com se fez no lançamento do Google tradutor ao guarani.
Desta forma lançaremos os vídeos com uma das anciãs como resultado do nosso trabalho
porque ali encontramos parte importante desta versão “Ava Guarani” na qual nos propomos
trabalhar.

Palavras-chave: Ava guarani, variação linguística, educação indígena.
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1. RESUMO

O projeto de extensão “Experiências com a Oralidade. Memórias em trânsitos e
deslocamentos” dá continuidade ao projeto “Diversidade de Culturas na UNILA
(Universidade Federal da integração Latino-americana)” e tem como objetivo a redação de
um livro de autoria coletiva para dar visibilidade à diversidade de culturas que se encontram
na instituição. A UNILA abriga estudantes de múltiplas nacionalidades latino-americanas,
africanas, asiáticas e europeias, além de estudantes indígenas e de origem camponesa.
Compilamos relatos dos estudantes que se engajaram ao projeto e se propuseram a narrar
mitos, lendas, contos e histórias que circulavam e ainda circulam oralmente em suas
comunidades, aldeias, cidades e países. Para cumprir com os objetivos do projeto,
realizamos seminários com pesquisadores de referência internacional como Dra. Carmen
Escalante, da Universidad Nacional San Antonio Abdal del Cusco, Dra. Rocío
Quespe-Agnoli, da Michigan Staty University, Dr. Martin Lienhard, da Universidade de
Zurique, Dr. Anderson James da Universidad de los Andes e prof. Dr. Daniel Munduruku,
escritor, filósofo e educador, que investigam populações, línguas, histórias e literaturas orais.
Os seminários serviram de base para pensarmos a situação dos povos que vivem
majoritariamente na oralidade e tem poucas incursões na escrita alfabética. Em seguida,
realizamos encontros com os estudantes em que inúmeros relatos foram evocados, tanto de
histórias contadas na infância, acontecimentos contados na comunidade, mas também
informações sobre seus países de origem e dos idiomas falados. Além dos encontros, houve
estudantes que enviaram seus relatos por conta própria por e-mail disponibilizado, assim
como entrevistas realizadas para que tivessem a oportunidade de contar suas histórias.
Foram recebidos mais de 29 relatos até o mês de agosto. Os próprios estudantes fizeram a
tradução quando seus relatos foram feitos nas línguas originárias como mapuche, criolo
haitiano, ticuna e maia, sendo evidenciados em dezenas de nacionalidades, provenientes de
estudantes da Guatemala, Brasil, Congo, Gana, México, Chile, Haiti, Nicarágua, Paraguai,
Colômbia, Venezuela e Paquistão. Posteriormente, foram feitas as transcrições da tradução.
É possível verificar a riqueza cultural emanada dos relatos, mitos, fábulas e histórias
contadas passadas de geração em geração. No processo de buscar as narrativas, em que
os estudantes conversaram com seus pais, avós, tios etc., eles elaboravam suas memórias
e identidades, já fora do seu contexto de origem.

A memória social presente nas narrativas dos acadêmicos assim como de suas
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comunidades e famílias foi ativada a partir do distanciamento físico e intelectual. No
presente momento, estamos procedendo a edição para encaminharmos, mais adiante, a
revisão dos textos e dos seminários. Em seguida, conduziremos a confecção do livro
impresso e do site digital para disponibilizar os relatos e os seminários na categoria
audiovisual. O trabalho realizado até o momento demonstrou que a reflexão sobre as
narrativas que circulam na oralidade ao longo do tempo e a elaboração dessas narrativas
podem produzir um deslocamento positivo em que os estudantes compreendem melhor,
valorizam e respeitam suas línguas e culturas de origem.

Palavras-chave: narrativas, culturais orais, interculturalidade, transcrição.
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1. RESUMO

O projeto de extensão “Experiências com a Oralidade. Memórias em trânsitos e
deslocamentos” dá continuidade ao projeto “Diversidade de Culturas na UNILA
(Universidade Federal da integração Latino-americana)” e tem como objetivo a redação de
um livro de autoria coletiva para dar visibilidade à diversidade de culturas que se encontram
na instituição. A UNILA abriga estudantes de múltiplas nacionalidades latino-americanas,
africanas, asiáticas e europeias, além de estudantes indígenas e de origem camponesa.
Compilamos relatos dos estudantes que se engajaram ao projeto e se propuseram a narrar
mitos, lendas, contos e histórias que circulavam e ainda circulam oralmente em suas
comunidades, aldeias, cidades e países. Para cumprir com os objetivos do projeto,
realizamos seminários com pesquisadores de referência internacional como Dra. Carmen
Escalante, da Universidad Nacional San Antonio Abdal del Cusco, Dra. Rocío
Quespe-Agnoli, da Michigan Staty University, Dr. Martin Lienhard, da Universidade de
Zurique, Dr. Anderson James da Universidad de los Andes e prof. Dr. Daniel Munduruku,
escritor, filósofo e educador, que investigam populações, línguas, histórias e literaturas orais.
Os seminários serviram de base para pensarmos a situação dos povos que vivem
majoritariamente na oralidade e tem poucas incursões na escrita alfabética. Em seguida,
realizamos encontros com os estudantes em que inúmeros relatos foram evocados, tanto de
histórias contadas na infância, acontecimentos contados na comunidade, mas também
informações sobre seus países de origem e dos idiomas falados. Além dos encontros, houve
estudantes que enviaram seus relatos por conta própria por e-mail disponibilizado, assim
como entrevistas realizadas para que tivessem a oportunidade de contar suas histórias.
Foram recebidos mais de 29 relatos até o mês de agosto. Os próprios estudantes fizeram a
tradução quando seus relatos foram feitos nas línguas originárias como mapuche, criolo
haitiano, ticuna e maia, sendo evidenciados em dezenas de nacionalidades, provenientes de
estudantes da Guatemala, Brasil, Congo, Gana, México, Chile, Haiti, Nicarágua, Paraguai,
Colômbia, Venezuela e Paquistão. Posteriormente, foram feitas as transcrições da tradução.
É possível verificar a riqueza cultural emanada dos relatos, mitos, fábulas e histórias
contadas passadas de geração em geração. No processo de buscar as narrativas, em que
os estudantes conversaram com seus pais, avós, tios etc., eles elaboravam suas memórias
e identidades, já fora do seu contexto de origem.

A memória social presente nas narrativas dos acadêmicos assim como de suas
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 LABAN, ARTE E PERFORMANCE 
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 (3)  Voluntário, UNILA, Administração pública y políticas públicas, ILAESP 

 (4)  Coordenadora, TAE Coreógrafa, PROEX, UNILA 

 1.  RESUMO 

 Laban,  Arte  e  Performance  é  um  projeto  que  visa  preservar  a  consciência  da  arte  e  da 
 cultura  em  um  mundo  cada  vez  mais  rígido,  duro  e  compacto,  regido  por  novas  tecnologias, 
 comunicação  rápida  e  informação  massiva.  Devido  ao  cenário  da  Covid-19,  o  projeto  busca 
 constantemente  adequar  a  relação  entre  as  teorias  de  Laban,  a  consciência  corporal,  a 
 realização  artística  e  as  mídias  digitais  como  meio  de  transformação  do  espaço  cênico. 
 Nesse  sentido,  o  projeto  promove  a  ideia  do  corpo  como  espaço  de  encontro  das  pessoas, 
 que  por  si  só  cria  uma  imagem  e  uma  linguagem  corporal,  fundamentais  na  estruturação  de 
 novas  perspectivas  para  o  trabalho  que  se  realiza  no  ciberespaço.  A  abertura  para 
 compreender  o  funcionamento  e  as  capacidades  que  nosso  corpo  possui  se  estrutura  por 
 meio  de  atividades  que  despertam  os  sentidos  sensoriais  e  proprioceptivos,  além  de  jogos 
 cênicos,  baseados  nas  teorias  de  Laban  para  a  criação  de  partituras  corporais  motivadas 
 pelo  estímulo  de  cada  uma  das  partes  que  compõem  o  corpo.  Neste  contexto,  surgem  aulas 
 em  formato  presencial,  apresentações  em  vários  locais  da  cidade,  que  permitem  a 
 continuidade  do  processo  artístico  em  qualquer  espaço,  contribuindo  para  uma  nova  forma 
 de  compreender  o  corpo,  através  da  transformação  cultural  e  da  técnica  corporal  de  Laban 
 com  ênfase  na  performance  como  expressão  artística  e  criativa.  Assim,  o  projeto  desperta 
 em  seus  participantes  o  interesse  em  conhecer  e  desenvolver  o  sentimento  de  amor  e 
 respeito  pelo  corpo;  e,  o  reconhecimento  do  corpo  como  instrumento  cognitivo.  Os 
 participantes  afirmam  a  partir  dos  relatos  que  o  projeto  ajuda  a  melhorar  sua  consciência 
 corporal,  o  que  ajuda  na  postura  e  lhes  dá  confiança  para  expressar  suas  ideias  de  forma 
 mais  precisa  e  organizada.  Além  disso,  dizem  sentir  que  as  suas  capacidades  físicas  e 
 emocionais,  os  movimentos  e  as  forças  de  cada  um  se  conjugam  num  mesmo  som,  também 
 dizem  sentir  tranquilidade,  segurança  e  sobretudo  paz  interior.  É  nesse  ponto  do  projeto  que 
 se  constroem  críticas  e  reflexões,  que  servem  para  consolidar  a  conformação  do  laboratório 
 cênico,  permitindo  o  resgate  das  características  socioculturais  da  comunidade. 
 Demonstrando  assim  que  todo  o  processo  para  atingir  os  objetivos  depende  do  resgate  da 
 arte  e  da  cultura  presentes  na  vida  de  cada  participante  e  da  inovação  de  técnicas  por 
 influência  tecnológica,  cujos  anseios  são  cruzar  as  fronteiras  entre  arte  e  performance, 
 prática e teoria, artista e espectador. 
 Palavras-chave:  arte, cultura , comunicação, performance. 
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RESISTÊNCIA DOS TRABALHADORES DE FOZ DO IGUAÇU

Ana Luiza Baldin Fidelis1, Endrica Geraldo 2
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2Coordenadora, DOCENTE, ILAACH, UNILA.

1. RESUMO

A seguinte exposição tem como objetivo abordar conceitos, espaços sociais, metodologias e
alguns dos resultados relacionados ao projeto “Memórias subterrâneas: produção de acervo
e espaços de diálogo sobre cotidiano, violência e resistência dos trabalhadores de Foz do
Iguaçu". O projeto tem como objetivo fundamental  identificar  e registrar  as memórias de
trabalhadores - homens e mulheres - que atuaram principalmente na construção da Usina
Hidrelétrica Binacional de Itaipu. Iniciado em 2019, o “Memórias subterrâneas" utiliza como
metodologia  a  realização  de  entrevistas  semiestruturadas  e  a  captação  de  acervos
pessoais, como a catalogação de imagens e fotografias dos entrevistados. Além disso, o
projeto desenvolveu uma plataforma virtual para a divulgação e o acesso livre ao conteúdo
do acervo. Atualmente, o grupo desenvolve a etapa de gravação e transcrição de entrevistas
e  organiza  a  promoção  de  espaços  para  integração  e  difusão  das  memórias  que  os
trabalhadores e familiares carregam, como com a organização de uma oficina no colégio da
antiga vila operária de Itaipu (Vila C) e a organização de uma exposição virtual na página
online do projeto. O projeto busca, portanto, construir  juntamente com a comunidade um
canal de diálogo e de compartilhamento da história, das lutas e conquistas, das memórias e
experiências dos trabalhadores e trabalhadoras da região.

Palavras-chave: Memórias, Trabalhadores, Itaipu, Vilas operárias.

2. REFERÊNCIAS

1. LE GOFF, J. História e Memória. Campinas: UNICAMP, 1994.

2. POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 2, n.3, 1989, pp. 3-
15.
3. MANARIN, Odirlei. Peões da barragem: memórias e relações de trabalho dos operários da construção 
da hidrelétrica de Itaipu - 1975 a 1991. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2008. 

3. AGRADECIMENTOS

Agradecemos  à  PROEX-UNILA  pela  bolsa  concedida.  Agradecemos  também  aos  trabalhadores
envolvidos na construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu.



IV SIEPE  |  271

ISSN: 1983-6554

MILPA - MÚSICAS E DANÇAS DA AMÉRICA LATINA

Vitória Vieira(1)

Félix Eid(2)

(1) Bolsista (UNILA) Mediação Cultural - Artes e Letras, ILAACH, UNILA.
E-mail: vmc.vieira@aluno.unila.edu.br;

(2) Félix Eid, Docente, ILAACH, UNILA

1. RESUMO

O projeto MILPA - Músicas e Danças da América Latina é um projeto de extensão de
educação intercultural sediado na Universidade Federal da Integração Latino Americana
(UNILA) e coordenado pelo professor Félix Eid, que tem como proposta elaborar uma rede
de integração de ensino-aprendizagem de expressões culturais tradicionais
latino-americanas e caribenhas através de práticas, (re)criações, experiências e
investigações compartilhadas por seus participantes e convidadas(os), proporcionando a
troca e união de saberes acadêmicos e populares. As e os integrantes se reúnem aos
sábados para realizar os "Ensaios-vivência'', e ao decorrer da semana os “Pequenos
Ensaios-vivência” (EID, 19: 2022). Estes encontros, para além de questões unicamente
ensaísticas, são espaços de escuta e prática onde nos reunimos para ensaiar sonoridades e
corporalidades com os instrumentos e vestimentas disponibilizados pelo coordenador do
projeto e para compartilhar nossas percepções, alimentos, realização de celebrações e
rituais. Se espera que as(os) membras(os) estejam aptas(os) a reconhecerem e validarem
as músicas e danças tradicionais da América Latina como campo de saber. Também se
espera que as(os) integrantes desenvolvam ferramentas de ensino-aprendizagem que lhes
auxiliem na mediação de saberes culturais, a fim de fortalecer e estimular o caráter de
difusão e ampliamento que o projeto o possui, estando aptas(os) a propor aproximações dos
contextos históricos e sociais em seus processos de intercâmbios culturais com a
comunidade. Dentre as experiências vivenciadas pelo projeto este ano, houve a versão
presencial do I Encontro Intercultural de Músicas e Danças da América Latina, acontecido
entre 2 e 6 de maio, onde convidadas e convidados vieram de diferentes partes do
continente Latino-Americano com o intuito de compartilhar seus saberes e expressões
tradicionais. A inscrição do evento pôde ser feita através de um link disponibilizado pelas
redes sociais do projeto de extensão MILPA, à medida que compartilhamos informações
sobre os minicursos e suas/seus ministrantes. No primeiro dia de evento houve uma mesa
redonda onde as(os) convidadas(os) conversaram sobre seus trabalhos com suas
expressões culturais. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal de youtube do projeto. Os
três dias que seguiram foram reservados para os minicursos de instrumentos andinos de
sopro, canto andino, son jarocho e cumbia tradicional, ministrados pelas(os) respectivas(os)
convidadas(os). No último dia foi realizada a cerimônia de encerramento do evento, onde
fizemos uma apresentação de todo o intercâmbio cultural proporcionado durante os
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minicursos. Houve também a celebração do Inti Raymi realizado no dia 22 de junho no
Jardim Universitário em parceria com a feira agroecológica. A cerimônia foi aberta para o
público e contou com a sua participação. Atualmente nos encontramos no processo de
busca por espaços para poder oferecer oficinas; foi criado um documento para arquivar os
possíveis lugares onde o projeto possa atuar, levando em consideração o público e
comunidades atingidos, tendo  o intuito de seguir trocando experiências com a comunidade.

Figura 1. Inti Raymi de 2022.

Palavras-chave: Interculturalidade, ensino-aprendizagem, Integração, América Latina.
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1. RESUMO

O projeto Poéticas do ENTRE pretende se consolidar como um espaço de fomento do
campo das artes cênicas na UNILA, desenvolvendo trabalhos de criação artística com
previsão de circulação pela comunidade da tríplice fronteira, bem como acolher eventos e
iniciativas de formação e aprimoramento a partir do diálogo entre extensão, ensino e
pesquisa em artes. A articulação destas dimensões faz com que o projeto Poéticas do
ENTRE transite pelas áreas da investigação acadêmica, da formação artística e da interação
comunitária, visando contemplar o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão previsto como missão da
Universidade. O Poéticas do ENTRE hoje abriga um coletivo de artistas multidisciplinares,
coordenado pela artista e professora Angelene Lazzareti e pelo artista e professor Fabio
Salvatti. O projeto Poéticas do ENTRE promove uma pesquisa de linguagem artística
continuada em encontros semanais. Os principais pilares desta investigação dizem respeito
à construção de uma sensibilidade artística específica nos corpos dos e das integrantes do
projeto. Esta sensibilidade almeja o desenvolvimento de um corpo de afetividade que esteja
aberto ao entre através de uma postura receptiva e disponível. O entre tem sido aqui
pensado de distintas formas: 1) tanto em relação aos entrelugares que pulsam em nosso
próprio corpo a partir do cruzamento entre memórias, saberes, culturas, elementos
orgânicos e subjetivos (o corpo é a relação entre suas diversas partes); 2) quanto aos
espaços-tempos, movimentos e forças que pulsam entre os corpos uns com os outros (entre
um corpo e outro, entre eu e você, entre nós), compreendendo que este entre plural compõe
os corpos singulares. Mergulhando nos estudos e práticas do corpo, explorando o "entre"
como campo de saber e a escuta como princípio artístico, vivenciamos investigações e
criações artísticas tendo como trajetos os fluxos entre culturas e memórias, entre presença e
ausência, e entre escuta e afeto: para este projeto, escutar os corpos é premissa para
escutar o "entre". Os processos de investigação e de criação artística do coletivo já
frutificaram em diversos produtos no período de 2020-2021: em termos bibliográficos, na
publicação de artigo ("No entre, à escuta” - Revista Repertório, Teatro e Dança, UFBA -
Qualis A1), capítulo de livro (“Entre-corpos em Acontecimento”, no livro Corpos em cena:
Ensaios Urgentes, editado pela Hucitec em 2020) e livro digital “Instruções para Escutar”. As
realizações artísticas reúnem as videoperformances "corpoparaquedas", “Clepsidra”,
“Cristalinos”, “Dupla Raíz”, “Amálgama”, “Invernada”, “Intérmio” e a fotoperformance
“ENTREcorpos” (todos os trabalhos podem ser assistidos na íntegra no canal do Youtube do
projeto e constam na aba Portfolio do site www.poeticasdoentre.com.br). Outros resultados
relevantes incluem oficinas, palestras e encontro com artistas. No ano de 2022, o projeto
Poéticas do ENTRE tem articulado sua atuação em extensão de diferentes modos: primeiro,
na participação da organização de eventos acadêmicos como o Colóquio Performance
Como Área, realizado entre 05 e 08 de maio de 2022, reunindo de modo online mais de uma
centena de pesquisadoras e artistas da área da performance, em uma parceria
interinstitucional entre UNILA, UFU, UFRB, UEA, UFAC e UFT; segundo, na articulação com
o ensino, no desdobramento artístico do componente "Atelier do Reencontro", que propôs
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um Memorial para as vítimas da Covid a ser instalado no espaço físico da Unila até o fim de
2022; terceiro, na Incubadora de Projetos em Arte e Cultura, uma iniciativa que vem
abrigando projetos liderados por estudantes e egressos da Unila com a supervisão dos
professores coordenadores do Poéticas do ENTRE. Até agora os projetos incubados foram
a realização da série de video-performances Bruxa do Oeste (proposta por Lara Sorbille) e a
oficina de desenho Dibujando lo Invisible (proposta por Sara Beltran). Em quarto lugar, os
atuais esforços do projeto Poéticas do ENTRE se direcionam para a criação de um processo
artístico provisoriamente intitulado A Sociedade dos Anticorpos, com estreia prevista para
maio de 2023 e mostra pública de processo prevista para dezembro de 2022.

Palavras-chave: entre, performance, escuta, afeto.
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RASANBLEMAN: COLETIVO DE ESTUDOS CULTURAIS HAITIANOS
- ARTE, CULTURA, HISTÓRIA E MEMÓRIA DE UM POVO

INSUBMISSO

Mackenson Beauvais (1), Emerson Pereti (2) 

(1) Bolsista UNILA. Licenciatura em História, ILAACH, UNILA.
E-mail: mackenson.louis@aluno.unila.edu.br

(2) Coordenador, DOCENTE, ILAACH, UNILA.

1. RESUMO

Orientada  pelo  Edital  60/2022/PROEX,  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  da  Universidade
Federal  da  Integração  Latino-Americana,  esta  ação  de  extensão  buscou  realizar  um
conjunto de ações de promoção e difusão de saberes intra e interculturais sobre o Haiti,
concebidas  a  partir  do  Coletivo  Rasanbleman,  grupo  formado  desde  2016  entre  a
comunidade haitiana da UNILA. A palavra “Rasanbleman”, advinda do Kreyòl, refere-se às
assembleias de escravizados que, ao som do instrumento Lanbi, se reuniam para organizar
as  revoltas  e  sublevações  que  culminaram na  grande  Revolução  Haitiana  no  limiar  do
século XIX. Uma revolução que não apenas derrotou o maior império colonial da época, mas
também instaurou a  primeira  república  negra  independente  do mundo.  Trazida ao atual
contexto migratório haitiano no Brasil, esta palavra pode significar também o chamado ao
trabalho coletivo pelo bem comum, à descolonização das mentalidades, à emancipação dos
povos  historicamente  oprimidos  e  à  luta  incansável  contra  todo  o  tipo  de  racismo  e
xenofobia. É a este chamado que tem respondido, ao longo desses anos, este coletivo, e é
também a partir dele que se configurou, em particular, este plano de trabalho. Nesta edição,
mediante a evidência das dificuldades de inserção e ambientação dos estudantes haitianos
no contexto universitário e sociabilização na cidade de Foz do Iguaçu, a ação foi dividida em
dois planos de trabalho formulados a partir de discussões junto ao coletivo. Este plano, em
particular, abordou duas estratégias de interação. A primeira visou a promoção de eventos
de celebração da memória cultural no Haiti, abordando datas importantes da história do país
a partir de palestras, debates, seminários e apresentações culturais. A segunda propôs a
organização  de  oficinas  ministradas  por  estudantes  haitianos  pertencentes  ao  coletivo.
Essas oficinas envolveram diferentes questões históricas, culturais, linguísticas e artísticas
sobre  o  Haiti  (inseridas  dialogicamente  no  espaço  geocultural  de  enunciação  latino-
americano  e  caribenho)  e sobre contexto multilíngue que marca as  relações  sociais  na
UNILA. O projeto também previu ações conjuntas entre diferentes instituições de Ensino
Superior.  Levando  em  consideração  a  necessidade  de  integração  regional  e  a
internacionalização acadêmica, foi planejado para este ano o contato e o desenvolvimento
de parcerias entre as seguintes instituições: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS);
Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR);  Universidade  da  Integração  Internacional  da
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), e Université d'État d'Haiti (Universidade do Estado do
Haiti). A ideia foi estabelecer uma rede de construção e divulgação de conhecimentos entre
docentes, discentes, projetos particulares de extensão e pesquisa, movimentos estudantis e
coletivos culturais dessas instituições. Mediante essa ideia de colaboração interinstitucional
e,  principalmente,  por  conta  das  incertezas  geradas  no  contexto  pandêmico,  tendo,
obviamente, como horizonte o retorno presencial às aulas, estas atividades foram pensadas
em modelo híbrido, ou seja, tanto em encontros presenciais como no ambiente virtual de
interação, ao qual tivemos que nos acostumar nesses dois últimos anos. Movido nessas
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duas frentes e por meio dessas duas formas de socialização, este projeto buscou encontrar
um espaço heterogêneo para a promoção da hospitalidade, da alteridade, da integração e
da luta  histórica  por  justiça,  direito  à  educação,  reconhecimento  de saberes  ancestrais,
liberdade, vida digna e igualdade entre os povos. Entre os objetivos da ação, destacaram-
se: 1) o incentivo à construção e divulgação de conhecimentos intra e interculturais sobre o
Haiti  por meio da troca de experiências,  histórias,  memórias e expressões da arte e da
cultura; 2) a contribuição para a construção políticas públicas de acolhimento linguístico,
social e cultural para as comunidades migrantes haitianas;  3) o estímulo à promoção de
saberes plurais orientados à emancipação dos povos, à vida solidária e à descolonização do
conhecimento;  4)  a  colaboração  para  a  integração  e  desenvolvimento  acadêmico  da
comunidade haitiana na UNILA.

Palavras-chave: Haiti; saberes inter e intraculturais; oficinas de arte e cultura; eventos de memória
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1. RESUMO

Este proyecto fue creado con el fin de hacer una reconstrucción de las trayectorias
históricas, de los pueblos originarios de la región Trinacional (Brasil, Paraguay, Argentina)
próxima a la UNILA. Así, se busca divulgar sus historias, en diferentes espacios, para
entender y respetar el conocimiento ancestral de estos pueblos originarios y comunidades
campesinas, desde sus costumbres y usos lingüísticos. Los estudiantes de diferentes
carreras que hacemos parte de este proyecto de extensión y escuchamos las historias de
vida de estas comunidades realizamos relevamiento de diferentes relatos en los cuales los
sujetos campesinos e indígenas refieren como las grandes empresas de agronegocios
afectan sus comunidades a través de agroquímicos que contaminan el aire y el agua,
afectando además a la biodiversidad. En particular, se destaca la experiencia de visita a la
comunidad indígena de Tekohá Ocoy (municipio de São Miguel do Iguaçu, Estado de
Paraná) y un evento de debate con diferentes dirigentes campesinos de Argentina,
Paraguay y Brasil que realizamos en la UNILA. Los testimonios recogidos narran la vivencia
de violencias por las que las comunidades tienen que soportar día a día para conseguir
ampliar los terrenos en donde ellos viven, cómo utilizan las tierras para aprovecharlas, para
los cultivos y el cuidado del medio ambiente. En este año, en el mes de abril participé como
voluntaria (actualmente, pasé a desempeñar las actividades bolsista) de este proyecto de la
semana cultural de esta comunidad en el Colegio Estadual Indígena Teko Ñemoingo, en el
fortalecimiento y valorización de las tradiciones AVÁ GUARANI, danzas, medicina natural,
exposiciones gastronómicas entre otras, esta disputa por la tierra la siguen teniendo hasta
hoy en día. Para este año en los días del 8 al 10 de junio, esta comunidad celebró los 40
años de resistencia, donde se unieron profesores y estudiantes para la realización de este
evento, donde rescataron la memoria de la mudanza del Tekohá Jacutinga para el actual
Tekohá Ocoy en este estado, teniendo transmisión por YouTube realizado en la escuela
Teko Nemoingo, en el municipio de São Miguel do Iguazú, donde fueron hechas varias
denuncias con respecto de las omisiones por parte de la empresa binacional Itaipú, el
Instituto Nacional de Colonization y Reforma Agraria (INCRA) y la Fundación Nacional del
Indio (FUNAI). La realización de estas acciones contribuyen en gran parte en mi formación
profesional ya que me ayuda a mejorar mi desempeño profesional cuando haga parte de un
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proyecto en campo, donde no solo voy a tener cercanía con las comunidades indígenas si
no también con las comunidades en las que me encuentre trabajando, me permite ser mas
empatica, y siempre buscar dar lo mejor de mi para que la gestión sea efectiva, por otra
parte estas acciones están en pro de que la Universidad sea mucho mas integrativa, no solo
internacional si no también estas comunidades, donde ayudan a incentivar el potencial que
cada uno de nosotros tenemos para ser unos grandes profesionales en las diferentes áreas.

Figura 1:
“Collage” de Semana Cultural Indígena, Muestras y Degustación Gastronómica, Danzas
Ancestrales, Artesanías, Medicina Natural, valorización de la tradición AVÁ GUARANI.

Palavras-chave: Campesinos, Indígenas, Triple Frontera, Memoria.
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1. RESUMO

O presente trabalho pretende tratar acerca da divulgação da revista Painel por via
das  redes  sociais,  além de  iniciar  o  discente  no  meio  da  pesquisa  acadêmica.
Utilizando  principalmente  da  história  pública  para  atingir  um  público  alvo  mais
amplo, traz postagens semanais em seus perfis no Instagram e Facebook. Contudo,
não foi constatado um maior número de acessos no acervo digitalizado da revista,
porém,  entende-se  o  trabalho  feito  como  algo  permanente,  em que  poderá  ser
acessado pela população regional com facilidade.

Palavras-chave: Revista Painel, Divulgação, História Pública.
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1. RESUMEN

El  proyecto de Teatro Musical  UNILA,  tiene como finalidad  brindar  un espacio  diferente
dentro de la institución, para todos aquellos que tengan interés en el teatro, danza y canto
dentro de una sola modalidad como lo es Teatro Musical, dado que en ella se ven todas
estas en una sola. El objetivo principal dentro del proyecto de extensión es llegar a dar un
show en las inmediaciones de Foz y sus localidades próximas en el que se pueda demostrar
otra faceta de lo que la UNILA como institución ofrece, la metodología empleada es escoger
al inicio del semestre, en conjunto con el becario del proyecto, una obra a desarrollar que se
irá trabajando por medio de encuentros semanales en el Jardín Universitario en el que se
dan prácticas con los voluntarios que tienen un interés por el proyecto en cuestión sean
estos funcionarios, estudiantes y personas externas a la UNILA, hasta el momento en el
proyecto tenemos como expectativa tener montada a fin del segundo semestre del presente
año de forma completa la obra del escritor Jorge Amado ¨Gabriela, Cravo e Canela¨. Hasta
el momento se ha logrado adelantar toda la parte de montaje de personajes y asignaciones
de solos musicales que componen la obra.

Palabras clave: Danza, Artes escénicas, Música y Canto.
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1. RESUMO

O projeto de extensão U-play segue o objetivo de intensificar a preservação e a circulação
dos  exercícios  realizados  no  curso  Cinema  e  Audiovisual  da  UNILA.  No  contexto  da
diversidade cultural do curso, contando com a produção audiovisual realizada por membros
de vários países, nas línguas variadas da América Latina durante 10 anos da sua existência,
o  projeto  de  extensão  nasceu  com  a  ideia  de  restituir  à  vida  uma  plataforma  de  web
originalmente  elaborada  e  apresentada  em  2015  por  João  Paulo  Pugin  Souza  sob
orientação da Professora Dra. Virginia Osorio Flôres como um projeto do TCC. O novo U-
play dá continuidade a este acervo de memória, reformulando a plataforma de banco de
conteúdos  audiovisuais,  adaptando  a  plataforma  às  necessidades  do  acervo  de  vídeos
produzidos pelo curso. O projeto vem trabalhando no enfoque da revisão e reorganização do
acervo audiovisual do curso para adequá-lo ao formato atual, considerando os princípios
básicos  da  preservação  audiovisual  na  era  digital  e,  em consequência  disso,   passa  a
disponibilizá-lo  para  o  público  externo  através  deste  site.  Na  primeira  fase  do  projeto,
realizamos a revisão dos conteúdos do curso e uma criteriosa catalogação, mais adequada
e mais detalhada. Identificamos e especificamos as autorias, faixas técnicas (frame rate,
aspectio ratio, codec), agrupando os títulos por coleções de vídeos disponíveis no acervo.
Essas coleções levaram em consideração os grupos específicos com base de metadados,
como disciplinas nas quais os vídeos foram produzidos,  línguas, anos de produção, etc.
Realizamos também revisão do site antigo e chegamos a conclusão que o interface do site
antigo não atende a demanda atual do projeto, portanto optamos para construção do site
novo com base no sistema de gestão de conteúdo Wordpress com Tainacan — um plugin
para Wordpress de código aberto, desenvolvido na Universidade Federal de Brasília. Tal
combinação dos componentes tecnológicos foi justificada por sua disponibilidade gratuita e
por suas características que possibilitam a criação e gerenciamento das coleções e acervos
diversos  com  quantidade  de  itens  elevada.  Em  cooperação  com  SECOM  da  UNILA,
hospedamos o novo site no endereço divulga.unila.edu.br/uplay.  Devido às limitações do
nosso servidor, precisamos encontrar uma solução para hospedagem externa dos vídeos do
acervo e optamos por serviço archive.org — um serviço sem fins lucrativos com filosofia de
preservação e acesso livre aos conteúdos digitais.  Além de fazer  upload dos vídeos no
Archive, temos 2 HDs externos espelhados com os vídeos originais, nossa fonte principal de
guarda.  A  interface  visual  do  novo  site  foi  elaborada  com  a  lógica  de  usabilidade
considerando as necessidades e limitações técnicas do projeto junto com as referências dos
sites de  streaming existentes,  incluindo  várias  opções de filtros de conteúdos.  Assim,  a
busca de conteúdos específicos fica bastante simples, o que resulta em uma experiência
mais confortável para o usuário. O site do projeto U-play foi desenvolvido em vínculo com o
projeto  Divulga  Ciência  e  pretende  dar  continuidade  à  memória  e  preservação  dos
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exercícios formativos do Curso de Cinema e Audiovisual,  além do acesso  e divulgação e
dos vídeos para qualquer público.

Palavras-chave: acervo audiovisual universitário, preservação digital, memória, acesso
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1. RESUMO

O projeto “Vivendo livros - enraizamento na/da comunidade” teve como objetivo implementar
e enraizar a Biblioteca para a infância e juventude iguaçuense (BIJI) no bairro da Vila C.
Para cumprir este propósito, desenvolveu ações de intercâmbio com escolas a fim de
promover o novo equipamento cultural e conhecer os moradores da comunidade. O plano de
trabalho desenvolvido contou com a parceria do projeto “Pedagogías de Frontera” e com a
Secretaria Municipal de Educação, e, especificamente, a ação pretendeu a dois objetivos: 1)
a formação do leitor literário e 2) a aproximação com o espanhol língua adicional (ELA) oral
e escrito. Partiu-se do pressuposto de que o texto literário pode ser ponte para
compreensão multicultural, para a ampliação de repertório na língua adicional e,
concomitantemente, formar leitores. Como defende Fillola (1993), “esperamos que, a través
del manejo de textos literarios, el alumno adquiera familiaridad con el código del lenguaje
escrito y mejore sus ítems léxicos y sintácticos individuales”. Ademais da revisão
bibliográfica realizada no início do trabalho, a proposta foi a transposição metodológica das
práticas de leitura literária de ambiente não formal de educação para um contexto formal e
com conteúdo de aprendizagem pré-determinado e explícito. Na biblioteca, a mediação de
leitura normalmente era dividida em três momentos: ambientação, em que se preparava o
ambiente de leitura para acolher leitores e favorecer a entrada no ambiente mágico da
ficção; leitura em voz alta de livros literários; e, posteriormente, promoção do encontro com
as metáforas e os sentimentos, conversando coletivamente e buscando simbolizar a
experiência vivenciada. Como projeto piloto, a ação foi desenvolvida com os 2º e 4º anos do
ensino fundamental e, complementarmente ao método empregado na biblioteca, as
mediadoras trabalharam na sala de aula e, para tanto, organizaram cadeiras ou almofadas
em um semicírculo, disponibilizando imagens e objetos que se relacionavam com o livro e
alterando o espaço fixo da escola. Na sequência, as mediadoras buscavam instigar a
curiosidade para a futura leitura com perguntas e entonação diferenciadas. O terceiro passo
procurava introduzir a leitura, apresentando a obra, os autores e ilustradores, conversando
sobre as antecipações narrativas presentes na capa do livro. No mesmo momento em que
era apresentado o livro, as mediadoras mostravam um mapa-múndi com o propósito de
localizar geograficamente a nacionalidade de cada escritor e ilustrador. Logo em seguida, a
condutora da sessão iniciava a leitura da história em português e em espanhol, em voz alta,
com clareza e pausadamente. A opção por ler inicialmente em português aconteceu porque
entendia-se que os estudantes tivessem dificuldade para acompanhar a narrativa, contudo,
notou-se que diversas vezes eles apropriavam-se das palavras e aos poucos não foi mais
necessário ler em português, já que, ao longo do processo, as crianças se arriscaram na
tradução das palavras. No final da leitura, as mediadoras conversavam sobre o enredo,
escutavam a opinião dos alunos, tiravam dúvidas de tradução e propunham alguns temas
geradores da conversa. Como os objetivos do projeto era sensibilizar para a aprendizagem
de espanhol e o letramento literário em perspectiva intercultural e humanizadora, a
mediadora conduzia a conversa para as relações e experiências pessoais das crianças, que
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vivem na fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai e com trânsito constante entre países e
línguas (português, espanhol e guarani). Como forma de síntese e registro da
aprendizagem, a proposta foi uma produção final, no 2º ano, cada criança confeccionou um
“caderninho para ler com as mãos”; e, o 4º. ano produziu coletivamente um “jornal mural”, a
partir dos gêneros jornalísticos (notícia, cruzadinha, classificados etc), conforme imagem 1 e
2. Por meio da leitura em voz alta, primeiro em português e depois em espanhol,
procurou-se criar e aumentar o repertório para a compreensão das histórias narradas e na
sequência, como descrito, propuseram-se “retextualizações” em diferentes gêneros textuais
(COSSON, 2018). Os resultados indicaram que os estudantes de fronteira tenderam a fazer
relações com experiências linguísticas e culturais vivenciadas cotidianamente, “El control
ejercido por la soberanía del estado nacional no es una entelequia que tendrá que aprender
en los libros o en una situación excepcional, sino que lo conoce por experiencia desde la
infancia y a lo largo de toda su vida” (CAMBLONG, 2012). Além disso, foi possível observar
que as mediadoras fizeram uso da língua espanhola em alguns momentos e portuguesa em
outros, trazendo à tona o bilinguismo presente na universidade. Diferentemente da
biblioteca, em que não é necessário determinar conteúdos de aprendizagem, na escola,
houve a necessidade de sistematizar o conhecimento adquirido e refletir sobre a diferença
entre a mediação de leitura em espaço de educação formal e não formal. A equipe do
projeto compreendeu a literatura como material autêntico, linguístico e artisticamente
complexo, representativo de uma cultura, sendo recurso privilegiado para promover
abordagens do ELA, desenvolvendo habilidades de compreensão linguística, textual e de
mundo, visando a um leitor crítico e sensível à língua estrangeira e às novas culturas.

Figura 1. Caderninho para ler com as mãos, 2º ano.   Figura 2. Jornal mural, 4º ano.

Palavras-chave: Literatura infantil, Ensino de Espanhol, Formação de Leitores.
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1. RESUMO

O “Cineclube Cinelatino: Imagens da América Latina a Serem Decifradas” é um projeto de
extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana que em 2022 completa
10 anos de atividade ininterrupta. De caráter interdisciplinar, o projeto visa se fazer presente
no  circuito  cultural  da  tríplice  fronteira  promovendo  acesso  do  público  a  produções
cinematográficas latino-americanas não-hegemônicas que comumente não possuem espaço
de exibição no circuito comercial de cinema.  Além de fomentar a distribuição audiovisual
latino-americana, constrói espaços de discussão multicultural pela promoção de debates pós
sessão com convidados especialistas em temas correlatos aos abordados nas narrativas.
Durante os anos de 2020 e 2021, devido à pandemia da COVID-19 e ao isolamento social, o
Cinelatino  permaneceu  ativo  em  caráter  remoto,  expandindo  seu  público  para  outros
territórios tanto brasileiros quanto de toda a América Latina e Caribe, realizando debates
online e síncronos sobre os títulos selecionados que estiveram disponíveis para o público de
forma gratuita. Em 2022, o projeto retornou ao seu formato inicial, com sessões presenciais
no  Cinecataratas  (Shopping  JL  Cataratas  de  Foz  do  Iguaçu)  ,  com  ingressos  a  valor
simbólico e no Auditório Martina (Jardim Universitário-UNILA), com sessões gratuitas. As
primeiras  sessões  presenciais  do  ano  exibiram  os  filmes  “Mateína:  Em Busca  da  Erva
Perdida”, “Quando a Morte Veste Farda” e “Muribeca”, e alcançaram um público aproximado
de  200  pessoas.  Em “Mateína:  Em  Busca  da  Erva  Perdida”,  um  road-movie distópico,
acompanhamos a jornada de dois aventureiros uruguaios pelas veias da América Latina em
busca das sementes da erva mate cujo consumo e produção haviam sido proibidos no país,
em um esforço para que a cultura popular e tradicional permanecesse viva. Esta sessão foi
possível graças a parceria com a distribuidora portoalegrense Lança Filmes, responsável
pela distribuição do título no Brasil, foi realizada no Cinecataratas e contou com a presença
dos  debatedores  Fabiane  Fermino,  docente  da  UNILA  e  Jimmy  Carter,  ativista  social.
“Quando a Morte Veste Farda” retrata a violência policial durante a pandemia de COVID-19
no estado do Pernambuco por meio de quatro casos emblemáticos. O documentário em
formato  de  curta-metragem realizado  pelo  GAJOP (Gabinete  de  Assessoria  Jurídica  às
Organizações Populares) e pela Marco Zero -que se somaram como parceiras do projeto e
possibilitaram a exibição do filme juntamente com a plataforma Taturana Mobi- retrata de
forma jornalística o racismo estrutural presente no Brasil. A sessão aconteceu no Auditório
Martina e teve como debatedores os docentes Marcos de Jesus, Waldemir Rosa (UNILA) e
a  discente  Inara  Rodrigues  (PPGIES-UNILA).  Já  em  Muribeca,  documentário
pernambucano, vimos a complexidade da questão da moradia no Brasil por meio do caso da
destruição  do  bairro  de  Muribeca  em  Jaboatão  dos  Guararapes.  A  sessão  ocorreu  no
Cinecataratas, em co-realização com o projeto de extensão doc.Ambiente da UNILA e foi
possível graças a parceria com as distribuidoras Senda Filmes e Descoloniza Filmes, tendo
como debatedores o economista Marcos Kidricki Iwamoto e o arquiteto Henrique Gazzola.
No mês de setembro de 2022 o Cinelatino exibirá o longa “Pasajeras”, dirigido por Fran
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Rebellato (UNILA), que apresenta a realidade de mulheres que vivenciam os deslocamentos
entre  a  Tríplice  Fronteira.  Para  outubro  e  novembro,  o  projeto  planeja  a  exibição  de
“Memória”,  título colombiano dirigido por Apichatpong Weerasethakul em parceria com a
distribuidora  MUBI  e  “Cabeça  de  Nego”,  filme  brasileiro  dirigido  por  Déo  Cardoso.  Em
dezembro será realizado o evento “Cinelatino 10 anos”, de modo a celebrar o legado do
cineclube a partir de diferentes atividades que consolidam e difundem a memória do projeto
ao longo deste período. Assim, o Cinelatino se soma a retomada da cena cultural na região,
produzindo espaços de convívio e sociabilidade, além de restabelecer seu público cativo e
avançar, juntamente com seus parceiros, rumo a uma América Latina cada vez mais ampla,
diversa e conectada através do cinema.

Palavras-chave: Cinema; Cineclube; Arte e Cultura; Tríplice Fronteira; América Latina;

Figura 1. Montagem com o cartaz das sessões presenciais em 2022.
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1. RESUMO
A juventude tem muitas facetas, diferentes características e nuances, mesmo sendo
composta de uma faixa etária comum (15 a 29 anos), seria um equívoco não atentar
para essa realidade e a existência do grande número de jovens na sociedade, jovens
que se expressam e vivem de forma muito diversa, portanto, estamos falando de
“juventudes” (Aquino, 2009). Logo, criar ações que sejam um espaço de voz, expressão
e criação com eles é fundamental na universidade e sociedade. O Projeto de Extensão:
“A voz da Juventude” – Juventudes e direitos na Tríplice Fronteira”, tem dado
continuidade ao Projeto “Juventudes e direitos na Tríplice Fronteira” (2020-2021) o qual
criou o programa de rádio “A voz da Juventude” junto a Rádio Web do Centro de
Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu (CDHMPFI) – “Nossa Rádio”,
realizando debates sobre as condições de vida dos jovens dos países da Tríplice
Fronteira, seus direitos e possibilidades de acessar e garantir os mesmos. Bem como,
debater e buscar caminhos na elaboração ou conquista de espaços e/ou políticas
voltadas para as juventudes. Os convidados dos programas eram jovens,
pesquisadores, ativistas, que dialogam com as demandas, direitos, problemas, as
condições de vida e organização dos jovens, tornando-se um canal de informação e
formação quebrando preconceitos sobre as juventudes. Atualmente o projeto conta com
a participação da coordenação do projeto, bolsista, estudantes e professores
voluntários, além da representação do CDHMP/FI. Em 2020/2021 quando iniciou o
projeto foi definindo um formato dos programas, com uma proposta de roteiro e ficha
técnica para cada programa. Também a definição do nome do programa de rádio, que
ficou “A Voz da Juventude”. Criou-se a logomarca do projeto e o jingle que abre e fecha
o programa.

Figura 1 - Logomarca do programa de rádio, 2021
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Considerando que grande parte dos integrantes envolvidos no projeto não tinham
conhecimento sobre a técnica de criação, gravação e edição dos programas, foram
realizadas oficinas de capacitação técnica com a equipe. Nas reuniões semanais realizamos
leituras e debates sobre diferentes temas vinculados às juventudes, criando uma identidade
e apropriação do tema dos envolvidos no projeto. Além da realização do planejamento,
organização e a elaboração do roteiro dos programas com a escolha do tema do programa,
os mediadores, convidados/debatedores. Cada programa possui em torno de 60 a 90
minutos e uma temática específica, debatendo a realidade e condição dos jovens. Os
programas são gravados e após passar pela edição vão ao ar na programação da rádio web
“Nossa Rádio” e ficam disponíveis no site do CDHMP/FI:
https://www.cdhmp.com.br/categoria/a-voz-da-juventude/. Até o momento foram criados e
foram ao ar e estão disponíveis 14 programas, com temáticas diferentes: Juventudes e
Mulheres; Juventudes LGBTQIA+, Coletivos juvenis; Juventudes e Educação; Juventudes e
Migração; Juventudes Indígenas; Juventudes no MST; Pobreza Menstrual, entre outros. O
projeto tem agregado à formação dos estudantes em relação ao conteúdo: Juventudes,
Direitos e Proteção Social, além da capacitação técnica no que diz respeito ao uso de
mídias sociais, na edição de gravação de áudio e vídeo. Bem como, a colaboração em
debates sobre a condição juvenil na Tríplice Fronteira e aproximação dos jovens
universitários em espaços profissionais através de visitas, onde acontece, a colaboração
entre a situação social real e a acadêmica. O projeto de Extensão se propôs, criar um
programa de rádio no qual se debatesse sobre e com as juventudes na Tríplice Fronteira,
seus direitos e sua realidade, abrindo desta forma, um canal de comunicação e debatendo
com a sociedade e as juventudes. Tem estabelecido contato e parcerias com coletivos
juvenis e espaços que trabalham e atendem jovens, ampliando o espaço de inserção da
universidade na comunidade e a comunidade na universidade.

Palavra-chave: Juventudes, Direitos, Tríplice Fronteiras, Rádio-Web.
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1. RESUMO

A guerra ancestral dos povos em defesa das águas, da terra e dos territórios é mãe de todas
as lutas anticoloniais, contra o racismo e o patriarcado. No seio das comunidades, dos
territórios sem-terra, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, das ocupações
urbanas e das favelas resistem: os saberes e fazeres coletivos capazes de enfrentar o
genocídio de nossos povos e de nossa Mãe Terra, redes de cuidado e política participativa
necessárias para construir a revolução dos povos. No entanto, os processos de demarcação
de terras e de reforma agrária como previstos pelas instituições cruelmente delegam ao
estado a tutela dos territórios, assim como a tarefa de organização e consolidação das
comunidades pautando e influenciando, portanto, os hábitos e formas de viver de seus
povos. O principal objetivo deste projeto de assessoria antropológica foi fortalecer os
processos organizativos e a memória histórica da Brigada Ojeffersson Santos, articuladora
de nove assentamentos populares do MST na região do Baixo Sul da Bahia e integrante da
Teia dos Povos. Nesse contexto, a Brigada Ojeffersson se destaca como território de lutas
que, com um projeto político-pedagógico que tem em sua centralidade as noções de
autonomia e soberania, está fazendo no chão uma reforma agrária popular, para além das
políticas e órgãos públicos. O caminho da autodeterminação (autodemarcação) territorial
emergiu como fundamento prático-teórico em marcha na Brigada Ojeffersson, ao mesmo
passo que realiza sua transição agroecológica. Por autodeterminação, entende-se que a
Brigada, está fazendo o trabalho de organização e consolidação dos territórios de forma
independente e autogestionada sem a intervenção do estado, transformando os
acampamentos em Assentamentos Populares (ou autônomos) através de estratégias
comunitárias, fundiárias, socioeconômicas e jurídicas. Partindo das noções da etnografia
comprometida e da antropologia por demanda, as metodologias escolhidas foram baseadas
na pesquisa participante - pesquisa ação nas comunidades. Como resultado final da
assessoria antropológica, a elaboração conjunta de um relatório técnico antropológico
colocou a disposição das comunidades uma ferramenta de autodefesa jurídica e política.
Através de dinâmicas coletivas, de metodologias da história oral e do campo audiovisual, e
do resgate de acervos variados, trabalhou-se a reafirmação, a valorização e reconhecimento
das histórias dos assentamentos, fortalecendo as culturas locais, suas referências e o
sentimento de pertencimento, subsidiando estratégias de autogestão e apoio mútuo na
transição agroecológica. No entanto, a brevidade do tempo ao qual um projeto de extensão
vinculado à universidade é condicionado não condiz com a complexidade dos processos
organizativos da luta, nem com o tempo e trabalho vividos nos territórios. Os passos para a
autonomia passam por vários eixos de organização comunitária que encruzilham os
assentamentos da Brigada Ojeffersson Santos: a organização das agrovilas, realização de
procedimentos e documentações necessárias para os Assentamentos Populares e sues
assentades poderem aceder a projetos, editais e créditos, os mutirões como forma de
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cooperação simples, o beneficiamento da produção agroecológica, as redes de semente e
saberes, as trocas e alianças entre territórios, a bioconstrução e a realização da construção
das casas próprias, o fortalecimento da saúde comunitária e natural e o incentivo ao êxodo
urbano com acolhimento em territórios de luta. A responsabilidade militante e acadêmica de
mapear, documentar, contextualizar, estudar, escutar e incorporar a luta por terra e território,
um conflito de vida e morte permanente, demanda respeito e compromisso com os povos,
as águas, a terra e a guerra. Como um rio que chega de encontro a outro e segue em
direção ao mar, este projeto se concluiu sem um fim, mas com sentido, um movimento
contínuo e infindável de luta por justiça e pelo bem viver.

Palavras-chave: terra e território, reforma agrária, autonomia, movimentos sociais.
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1. RESUMO 
 
O projeto de extensão foi elaborado com base nos resultados da pesquisa intitulada 
“Educação em Direitos Humanos, Valores e Cidadania”, desenvolvida na UNILA entre os anos 
2018 e 2020. A partir do seu resultado iniciamos o processo de elaboração de materiais 
didáticos e propostas de dinâmicas pedagógicas com o objetivo de colaborar com o cultivo 
dos direitos humanos, valores e cidadania nos sistemas escolares da Tríplice Fronteira. 
 

 

 
Figura 1. Logotipo “De la mano por anchos caminhos”. 

 
Palavras-chave: educação, cidadania, direitos humanos 

 
O objetivo em andamento elabora materiais didáticos e propostas de dinâmicas pedagógicas 
que visam colaborar com a promoção dos direitos humanos, valores e cidadania entre 
estudantes da Educação Básica, principalmente da Fronteira Trinacional entre Brasil-
Paraguai-Argentina. A ideia é disponibilizar os materiais de maneira digital, com acesso livre, 
para que qualquer(a) educador(a) possa utilizá-los. Elaborados em português e espanhol 
proporcionam atividades não apenas para a construção de valores e atitudes éticas, mas 
também para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Para a criação dos materiais 
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didáticos, nos baseamos, principalmente nos resultados da investigação “Educação em 
Direitos Humanos, Valores e Cidadania”. Esta pesquisa é o nosso principal subsídio, pois os 
resultados nos apontam as possibilidades didáticas que os próprios professores de Ciudad 
del Este, Puerto Iguazu e Foz do Iguaçu propuseram e justificaram ao serem consultados 
sobre que tipo de dinâmicas e que tipos de materiais consideram pertinentes para desenvolver 
tais atividades. Formado por cartilhas didáticas, com leituras e exercícios para a reflexão em 
torno dos direitos humanos e os valores morais, objetivo é que, em um ambiente colaborativo, 
os estudantes possam compreender a relação existente entre estas três ideias e sua 
relevância para a vida em sociedade. Fundamentaram as propostas didáticas do projeto, 
obras de autores de grande trajetória sobre a temática: no que se refere à didática em seu 
sentido geral, um referente será José Carlos Libâneo (2004); já no âmbito das práticas 
dialógicas e desenvolvimento da personalidade, consideramos as aportações de Paulo Freire 
(1980, 1989, 2001, 2002 e 2005) e Josep Puig (1996 e 1998). O resultado dentro do plano é 
a elaboração de quatro cadernos de exercícios, organizados a partir de temáticas: CADERNO 
1: Educando-nos em Direitos Humanos; CADERNO 2: Riquezas culturais dos povos afro-
latino-americanos e afro-caribenhos; CADERNO 3: Riquezas culturais dos povos indígenas 
na América Latina e Caribe; CADERNO 4: Educando-nos de forma inclusiva.  Até o momento 
o projeto conta com o site poramploscaminhos.com.br onde já estão disponíveis as duas 
primeiras cartilhas. Assim como o espaço para leituras complementares e vídeos com relatos 
de professores que avaliaram o conteúdo. Em conclusão, o projeto visa na entrega do material 
nas escolas o mais próximo possível à cultura dos estudantes (e com propostas de dinâmicas 
pedagógicas sob as necessidades do professorado de Educação Básica). Com isto, por outra 
parte, espera-se que os exercícios didáticos que elaboramos possam ser utilizados não 
apenas na região da Fronteira Trinacional. Uma vez que o material é distribuído 
principalmente de maneira online, ele contempla outros territórios além da tríplice fronteira. 
Devemos sempre considerar que a formação ética consiste em cultivar uma atitude 
democrática e participativa dos estudantes considerando não só o meio social onde eles estão 
inseridos (CUELLAR, 1998). 
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1. RESUMO

O projeto de extensão Direito à Poesia tem como proposta a realização de círculos de
leitura e oficinas de escrita, com pessoas em privação de liberdade nas prisões de Foz do
Iguaçú. Desde 2015 a proposta vem sendo desenvolvida na Penitenciária Feminina da
cidade (PFF-UP), e também na unidade masculina Penitenciária Estadual II de Foz do
Iguaçú (PEF II) e mais recentemente na PEF I, perdurando até os dias de hoje. Por conta
da pandemia do COVID-19, optamos por manter as oficinas de modo online, no ano de
2021, retornando às oficinas presenciais no começo de 2022, a partir da autorização da
direção do presídio e do interesse das participantes do mesmo. Minha atuação no projeto
deu-se sobretudo na penitenciária feminina. As oficinas online aí realizadas no ano de 2021
resultaram na edição de um pequeno livro de antologia poética, reunindo produções das
participantes, escolhidas pelas mesmas em conjunto conosco do Direito à Poesia, tendo
como proposta a divulgação interna e externa desse material. Importante ressaltar a
importância e potência dessa ação em coletivo, como um meio de debater e dialogar de
forma crítica sobre o sistema prisional e as problemáticas do mesmo. A realização das
oficinas literárias no interior dos presídios visa criar um espaço de escuta e acolhimento, e
compartilhar experiências a partir da literatura. Essa atividade favorece a formação de
mediadores de leitura no ambiente prisional, tanto entre nós enquanto
estudantes/pesquisadores em formação, quanto das participantes da ação. O
desenvolvimento de tal atividade favorece a mediação entre o espaço prisional e a
universidade, rompendo as barreiras entre os lugares de “quem está preso” e de “quem está
na universidade”, pois nos colocamos em constante processo de aprendizagem e troca
entre mundos diferentes, mas que de alguma forma se complementam. As oficinas são
feitas semanalmente, por meio de encontros de duas horas de duração, nos quais
sugerimos propostas de escrita, porém deixando em aberto a possibilidade de escreverem
sobre outros assuntos, e que se sintam à vontade para produzir seus textos. Ao longo
desse período já foram trabalhados assuntos como infância, sonho, liberdade, maternidade,
entre outros temas que vão surgindo ao longo das oficinas. Também incorporamos o hábito
de compartilhar músicas ou letras de músicas que as participantes gostariam de ouvir,
proporcionando um momento de partilhar sentimentos que a música pode nos fazer sentir.
Utilizamos como método também o partilhamento de nossos próprios escritos, das e dos
oficineiros/as o que tem sido de muito enriquecedor, já que a intenção não é só de
apresentar propostas de produção para as participantes, mas nos desafiarmos também a
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escrever, expor e criar um espaço de liberdade através da escrita de nossos sentipensares.
O resultado esperado é de que com esse material a gente publique a antologia como
resultado final, para que as participantes tenham em mãos seus escritos, e que possamos
poder expor em eventos universitários a importância de se trabalhar em espaços de conflito,
como o cárcere, por meio de programas de educação e incentivo de escrita e leitura, com
pessoas que muitas vezes foram privadas desses direitos a depender do lugar e onde vem.
Esperamos com isso estimular o gosto pela escrita e leitura das internas, e que isso sirva de
alguma forma como um espaço de escuta e fala, entre todas as pessoas presentes, e
agregando na formação de mediadores de leitura que possam desenvolver tal prática em
outras instituições.

Palavras-chave: Questão carcerária, Mediação de leitura, Oficina literária
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1. RESUMO

O projeto de extensão Direito à Poesia é um projeto de mediação cultural realizado no
cárcere. Tem como objetivo desenvolver oficinas literárias de escrita e leitura, tendo como
foco as pessoas que se encontram privadas de liberdade nas instituições de Foz do Iguaçu.
Antes do início da pandemia as oficinas eram realizadas de forma presencial nas
penitenciárias, mas a partir de 2020, com o estabelecimento da pandemia, os encontros
passaram a ser realizados de forma virtual ou por cartas. Em decorrência da pandemia do
COVID-19 as oficinas passaram a ser realizadas de maneira virtual, através de reuniões
onlines com grupo feminino e através da troca de cartas com o masculino e também por
meio de encontros onlines semanais entre os participantes do Direito a poesia, para a
discussão e planejamento de textos e atividades para as oficinas. Mesmo com o contexto
pandêmico, e também com a falta dos encontros presenciais, conseguimos estabelecer
fortes laços com os participantes da PEF feminina, houve muita troca de experiências e
sentimentos, como em algumas ocasiões das participantes relatarem que o ato da escrita
tinha o poder de diminuir a distância entre elas e suas respectivas famílias. Na penitenciária
masculina as oficinas se deram por meio de trocas de cartas, nas quais nos apresentamos e
definimos alguns exercícios com os participantes,dentre as temáticas trabalhadas tivemos o
sonho, que segundo a poeta norte-americana Adrienne Rich afirma que “os poemas são
como sonhos, neles colocamos o que não sabemos que sabemos”, e também trabalhamos a
temática da escrita, nos quais enviamos alguns textos como o de Carolina Maria de Jesus
(1960). Para concluir, remeto às palavras de Charaf e García (2020) que afirman que “el
acto de escribir acorta distancias entre quien enuncia y quien lee”. No começo do projeto eu
não teria ideia que seria possível e também observei uma pequena melhora na minha
capacidade de leitura e escrita, em decorrência dos encontros onlines e trocas de cartas.

Palavras-chaves: oficinas, Direito a poesia, Foz do Iguaçu
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1. RESUMO

O cárcere pode ser visto como uma extensão da sociedade, pois é um microcosmos que
também se estrutura por regras sociais, assim como todos conjuntos formados por
indivíduos. Assim, o objetivo desse trabalho é refletir sobre as relações sociais que se
desenvolvem entre as pessoas privadas de liberdade e entre elas e o restante da sociedade.
Essa reflexão foi possível devido às observações e discussões que aconteceram durante as
oficinas literárias desenvolvidas pelo projeto Direito à Poesia nas penitenciárias de Foz do
Iguaçu, nos anos de 2021 e 2022. Tais observações, registradas em diários de campo,
levaram a formulação das categorias (BARDIN, 2011) de laços e nós, que devem ser
entendidas como representativas das relações de aproximação e tensionamento, de afetos e
desafetos, relações que as pessoas em privação de liberdade desenvolvem, mas não por
escolha própria. No limite, elas devem ser entendidas como representativas da própria luta
de classes, que margeia toda a vida social. O que são as relações de afetos e desafetos,
que se desenvolvem entre os encarcerados, que não um microcosmos social produzido e
reproduzido pelas estruturas de classe, raça e gênero? Para Angela Davis (2018), desde o
início, o cárcere teve o gênero como fator determinante, visto que surgiu primeiro como uma
forma de punição dos homens brancos. Isso, porque era um modelo de punição que retirava
o status de cidadão e que condenava pela atuação pública dos sujeitos, atuação esta que só
era possível aos homens brancos (visto que os homens negros já eram mantidos em
privação de liberdade por meio do processo de escravização a que foram submetidos). As
mulheres, por não terem direitos nem voz no espaço público, não eram punidas dessa
forma, já que os castigos eram aplicados no espaço privado, pelo pai ou marido. Esses
castigos eram corporais. Disso decorre que a violência doméstica como punição feminina
seja um elemento que persiste até os dias atuais. Ademais, conforme Davis, a criação das
leis Jim Crow no pós-abolição e o encarceramento em massa registrado a partir da década
de 1980, tratam-se de uma forma de controle e gerenciamento lucrativo da população
trabalhadora excedente do país, em outras palavras, da população pobre e racializada
(negros e imigrantes). Dessa forma, diversos setores da economia se aproveitaram desse
potencial, como as indústrias alimentícia, farmacêutica, médica e de serviços. Para ela, o
encarceramento em massa movimenta hoje uma grande parte da economia estadunidense,
bem como da latino-americana, da europeia e de outras (DAVIS, 2018, p.67-68). Nesse
sentido, verifica-se o que afirma Medeiros (2021), isto é, de que a punição vai muito além da
privação de liberdade e que, apesar do encarceramento crescer cada vez mais, o mesmo
não acontece com os índices de segurança. Por conseguinte, mesmo havendo um aumento
exponencial da população carcerária, da violência e mortes por intervenção policial, as
pessoas não se sentem mais seguras. Muito pelo contrário, a sensação de insegurança tem
se tornado um sentimento generalizado. Desse modo, se a polícia é o braço armado do
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Estado, este que detém o monopólio legítimo da violência, as prisões são o local por
excelência da aplicação da violência com finalidade disciplinar e corretiva. O aprisionamento
se tornou a forma generalizada da punição no capitalismo, a forma mais coerente com esse
modo de produção. Isso porque pune retirando os elementos constitutivos dos cidadãos, a
saber, a liberdade e o tempo. Este último é fundamental num sistema onde o valor se dá
pelo tempo de trabalho, o qual se traduz na forma dinheiro. Desse modo, alguém está
perdendo parte da sua vida, mas alguém está lucrando com isso, resta descobrir quem.
Com esses apontamentos, buscamos desmistificar os preconceitos que cercam as pessoas
privadas de liberdade. Não são animais, muito menos monstros, pelo contrário, estão
apenas buscando formas de sobreviver e manter sua humanidade frente todas as violências
e desumanização que caracterizam o encarceramento. Assim, sentem como qualquer
pessoa: raiva, tristeza, solidão, desespero, saudade, amizade, carinho, esperança e alegria.
Se a maior parte da sociedade pudesse ver isso, pudesse ver quem está preso como
pessoas com sentimentos, talvez as violações deixassem de acontecer, talvez o cárcere
deixasse de existir e uma outra sociabilidade fosse possível. Nossa sociedade constrói
muros para isolar os “infratores” da lei, pois nos fazem acreditar que isso torna o mundo
mais seguro e que certos sujeitos, por sua “desumanidade”, precisam ser isolados do
convívio social. Pois entre o “nós” e o “eles” existem muito mais relações de continuidade do
que costumamos acreditar e, além do mais, muros não ressocializam ninguém, de maneira
que outros caminhos de inserção e reinserção social devem ser pensados.

Palavras-chave: Cárcere, Sentimentos, Relações Sociais.

2. REFERÊNCIAS

1. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições
70, 2011.

2. DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas? Tradução de Marina Vargas, Rio de Janeiro; Difel, 2018.

3. MEDEIROS, Caroline Gatti Sobreiro de. Onde as filhas choram e ninguém vê: as implicações do
encarceramento feminino nas maternidades sob o olhar da interseccionalidade. Dissertação de Mestrado.
Universidade Federal da Integração Latino-americana, Instituto de Arte, Cultura e História - Foz do Iguaçu, 2021.

3. AGRADECIMENTOS

Agradeço a PROEX-UNILA, por conceder a bolsa que contribuiu para a minha continuidade no
projeto e, dessa forma, auxiliou na minha trajetória acadêmica e pessoal.



IV SIEPE  |  300

ISSN: 1983-6554

FÓRUM PERMANENTE DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO
SOCIAL DA UNILA

Alexander Ezequiel Iraheta Contreras(1), Elmides Maria Araldi(2)

(1) Bolsista PROEX/UNILA. Serviço Social, ILAESP, UNILA.
E-mail: aei.contreras.2017@aluno.unila.edu.br;

(2) Coordenador(a), Docente, ILAESP, UNILA

1. RESUMO

O estágio supervisionado na formação do Assistente Social é conditio sine qua non. Por
tratar-se de profissão eminentemente interventiva, a vivência da realidade social no
cotidiano das instituições conveniadas para a sua realização permite uma aproximação mais
concreta do aprendizado da prática cotidiana do exercício profissional. Por isso, as Diretrizes
Curriculares da ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) de
1996, apontam que é imprescindível a indissociabilidade entre formação e trabalho
profissional, definem a “questão social” como “eixo fundante” da profissão e articulador dos
conteúdos da formação profissional, além de definirem o estágio supervisionado como
síntese deste processo. (ABEPSS, 2018). Como forma de ampliar o diálogo entre os sujeitos
envolvidos, a ABEPSS elaborou e publicou os parâmetros para a organização dos fóruns de
estágio supervisionado considerando-os como locais privilegiados desta, e ainda “[...]como
espaços de formação e construção política no fortalecimento do processo de formação com
qualidade. Nos Fóruns de supervisão amplia-se a articulação dos estagiários (as),
supervisores(as) de campo e supervisores(as) acadêmicos com os coordenadores(as) de
estágio e de curso, e , em âmbito estadual e nacional articulam-se com o conjunto
CFESS/CRESS e ENESSO. Permitem, assim, construir ações concretas de fortalecimento
da PNE nas UFA´s e nas instituições campo de estágio, ampliando o espaço político e
estratégico de garantia da qualidade dos estágios. Possibilitam, ainda, ações que visam a
educação permanente para assistentes sociais, reafirmando assim a Política de Educação
Permanente do Conjunto CFESS/CRESS (CFESS/CRESS, 2012, p. 06) que apresenta “a
educação permanente enquanto instrumento de luta ideológica e política da categoria
profissional”. Assim, são construídas ações de qualidade para o estágio e a supervisão, mas
também uma educação permanente vinculada à organização política da categoria,
promovendo os debates necessários para o enfrentamento qualificado da realidade."
(ABEPSS, 2018, p. 21). Na UNILA, o Curso de Serviço Social vem realizando estes fóruns
desde 2017. Contudo, passaram adquirir mais consistência a partir de 2020 quando sua
execução passou a ser efetivada por meio de projetos de extensão. A metodologia utilizada
para a implementação da extensão se dá por meio de encontros temáticos e eventos
voltados para a supervisão direta de estágio. Assim, anualmente são realizadas diversas
atividades que ficam a cargo da coordenação de estágio supervisionado do curso, contando
com o apoio de acadêmicas/os para a sua execução. Atualmente, são 38 discentes
realizando estágio obrigatório em diversas instituições públicas, privadas e ONGS que
executam serviços oriundos das políticas sociais. Neste ano o Projeto “Fórum Permanente
de Supervisão de Estágio em Serviço Social”, desenvolvido em parceria entre a PROEX e o
NUCRESS (Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social) encontra-se em sua terceira
edição e tem oferecido à comunidade acadêmica resultados altamente satisfatórios, tais
como: maior aproximação e estreitamento do diálogo entre Assistentes Sociais supervisores
de campo, docentes supervisoras acadêmicas e discentes; unidade na condução da
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agenda; ampliação do espaço de fala dos sujeitos envolvidos e aprofundamento do debate e
fortalecimento político sobre os fundamentos Históricos, teóricos e metodológicos do estágio
em Serviço Social; maior horizontalidade institucional (desmistificando as heranças
históricas de hierarquização das relações entre estagiário e supervisores, profissionais e
gestores, profissionais e usuários, entre outras) além da consolidação da formação
permanente. São resultados que certamente impactam diretamente na realização de um
estágio com maior qualidade nos serviços prestados à comunidade.
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2. REFERÊNCIAS

1. ABEPSS. Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Parâmetros para Organização dos
Fóruns de Supervisão de Estágio em Serviço Social. Disponível em:
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/parametros_para_organizacao_2018-201812061313072227140.pdf.
Acesso em: 20 nov. 2019.

2. ABEPSS. Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Política Nacional de Estágio.
Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/pneabepss_maio2010_corrigida.pdf. Acesso em: 20 nov. 2019.

3. AGRADECIMENTOS
Agradecemos a oportunidade e o incentivo da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da
Integração Latino-americana (PROEX/UNILA) como entidade financiadora que possibilitou a
realização das ações.



IV SIEPE  |  302

ISSN: 1983-6554

I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESIGUALDADES,
VIOLÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NA

AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

VASCONCELOS, Isaac de Araujo Castro (1), ZOMIGHANI JR, James Humberto (2)

(1) Bolsista (PROEX - UNILA). Saúde Coletiva, ILACVN, UNILA.
E-mail:ia.vasconcelos.2017@aluno.unila.edu.br;

(2) Orientador. Servidor docente de Geografia do Instituto Latino-Americano/ da Unidade PTI – ILATIT
– UNILA. E-mail: james.junior@unila.edu.br.

1. RESUMO

Com objetivo de debater temáticas relacionadas à segurança pública, desigualdades,
violência e aprisionamento nos países da América Latina; a organização do evento, desde
antes da pandemia do vírus SARS-Cov 19, pensou em temas e discussões importantes para
o contexto latino-americano. Com vias de se fazer um evento que, além de gerar discussões
pontuais, fosse capaz de motivar intercâmbio de experiências e a promoção de grupos de
estudos sobre os temas envolvidos, o evento prezou pela interdisciplinaridade, contando
com cientistas sociais das mais diversas áreas, objetivando a atualização e troca de
conhecimentos. Para o logro dos objetivos, a equipe buscou contactar especialistas nos
assuntos do seminário; equipe técnica da UNILA e pró-reitorias da universidade. Após uma
análise da situação, a decisão foi da promoção de um evento com possibilidade de
transmissão em meios digitais, de maneira síncrona. Motivadas por situações adversas, as
atividades de apresentação do seminário foram postergadas, com previsão para serem
realizadas no segundo semestre de 2022, período Letivo 2022.1. Com o adiamento das
apresentações, a equipe reformulou algumas atividades, com alteração em mesas e debates
do seminário, porém sem alterar o objetivo de gerar uma discussão proveitosa sobre a
temática. A possibilidade da promoção de um evento de tal espécie, favorece uma
compreensão melhor da realidade latino-america, dado que entendemos o espaço como
instância social que contém e é contida nas instâncias político-institucionais e
culturais-ideológicas (SANTOS, 2014), presentes nas discussões do seminário. Ademais, ao
discutir o território usado, demonstramos uma demanda de redes técnicas que, ao
possibilitarem uma relação do lugar com o mundo sem intermediações, por meio de
conexões geográficas (SOUZA, 1991) geram análises ainda mais complexificadas,
destacando a importância de debates interdisciplinares. Espera-se que o evento venha
estimular ainda mais o debate sobre segurança pública na instituição, incrementando o
debate científico sobre o tema na região de tríplice fronteira, promovendo criação de redes
de contato e pesquisa entre  universidades, dentre o conjunto de estudantes e professores.
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Interdisciplinaridade,
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1. RESUMO

O  Projeto  de  Extensão  Juventudes  e  Direitos  teve  como  objetivo  principal  construir
ambientes formativos e diálogos entre a universidade e a comunidade ao entorno, com os
jovens usuários da Política de Assistência Social no município de Foz do Iguaçu-PR, mais
especificamente do projeto Agentes da Cidadania do Centro da Juventude (CEJU). Também
objetivou a realização  de discussões e relações de ensino-aprendizagens acessíveis  na
temática dos direitos das juventudes,  de modo a fortalecer a formação e a participação
cidadã  dos  jovens  nos  diversos  espaços  e  equipamentos  públicos  e/ou  organizações
políticas que atuam com esse segmento no município. A metodologia escolhida e utilizada
foi  a  partir  dos  preceitos  da  educação  popular,  Freire  (1987),  da  educomunicação,  da
produção partilhada do conhecimento e do cineclubismo. Foi escolhida a dinâmica de rodas
de conversa a partir da exibição de filmes, curtas e médias metragens, obras documentais e
de ficção que tivessem relação com os direitos. Também se elegeu filmes que trouxessem à
cena do diálogo com os jovens temas que se aproximassem das categorias conceituais de
classe, raça e gênero, que segundo Oliveira (2019), estruturam e reforçam as desigualdades
sociais  nos  contextos  familiares  inseridos  na  sociedade  capitalista.  Essa  perspectiva
formativa se propôs, nesse primeiro momento, a fomentar o diálogo entre os jovens,  ao
exercitar o seu protagonismo a partir da socialização de suas experiências e histórias de
vida.  Buscou  também a  ampliação  do  repertório  cultural  e  do  exercício  da  leitura  das
imagens,  sons  e  conteúdos  apresentados,  a  partir  dos  filmes  selecionados,  elaborando
coletivamente as problemáticas sociais  vigentes nesses contextos,  associando-as com a
perspectiva  dos  direitos  sociais  e  dos  marcos  legais  previstos  para  a  juventude  desse
tempo.  Num  segundo  momento,  foram  sendo  inseridas  outras  mídias  como:  notícias,
reportagens, podcasts, textos, jornais e etc, para apreciação coletiva e desenvolvimento dos
debates temáticos, de modo a não só dialogar sobre as produções audiovisuais temáticas,
mas também de se pensar a produção de conteúdos. O Projeto de Extensão Juventudes e
Direitos, nesses 10 meses, realizou cerca de 30 encontros presenciais (semanais) com os
jovens,  com duração  de  03  horas  cada,  nos  quais  se  mediou  formações,  entre  outros
dispositivos pedagógicos, que permitiram a materialização de discussões sobre os direitos
previstos no Estatuto da Juventude Brasil (2013). Entre os principais resultados imateriais
estão: 1. a ampliação do repertório cultural dos jovens por meio dos filmes e discussões
temáticas  sociais;  2.  o  desenvolvimento  cognitivo  a  partir  da  prática  do  diálogo  e  da
participação nas rodas de conversas; 3. a garantia de formação cidadã em direitos a partir
de  valores  democráticos,  que  propiciou  o  contato  dos  agentes  da  cidadania,  e  demais
participantes, com temas transversais relacionados às políticas sociais e os marcos legais
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que garantem os direitos de adolescentes e jovens no contexto brasileiro; 4. o fortalecimento
de vínculo  entre  os jovens e  os atores  do Centro da Juventude,  como também desses
sujeitos inseridos nessa política com a Universidade Federal da Integração Latinoamericana
(UNILA); entre outros. A análise que se teve do processo realizado a partir dessa parceria é
de imprescindível importância, dada a notável fragilidade e vulnerabilidade que permeia a
realidade dos jovens usuários dessa política. Entre elas se pode citar o ensino formal da
educação pública, o contexto de vulnerabilidade socioeconômico e psicossocial das famílias
que esses jovens estão inseridos e do contexto de desinformação e de precariedade em que
estão inscritas as políticas sociais. Por isso,  se analisa como positivo e essencial esse tipo
de construção coletiva, dado também que este carrega diversas potências, pois a realização
do  projeto  contribui  com  o  fortalecimento  formativo,  plural  e  dialógico  desses  atores,
possibilita  subsídios  teórico-práticos,  recursos  humanos,  materiais  e  imateriais  que
garantem um processo  mais  contínuo,  pedagógico  e  inclusivo  pautados  pela  formação
cidadã, valores democráticos e pela ampliação da garantia dos direitos humanos para essas
juventudes. O projeto de Extensão, a partir de uma perspectiva educativa e dialógica buscou
estratégias  para  qualificar  e  ampliar  a  discussão temática  das juventudes e  direitos  em
espaços de circulação juvenil, compreendendo esses ambientes como uma potencial rede
de atores e de processos formativos de fortalecimento e organização das pautas juvenis. A
partir  dos acúmulos teóricos e das conquistas projetadas nos marcos regulatórios  deste
segmento, buscou-se ampliar esses cenários para os jovens usuários do Programa Agentes
da Cidadania no Centro da Juventude. O projeto possibilitou aos jovens experimentarem e
vivenciarem  espaços  dialógicos,  de  aprendizagem,  de  participação  e  de  protagonismo
juvenil a partir de referenciais contra-hegemônicos e populares da educação. Esse cenário
permitiu a construção coletiva do conhecimento, as trocas entre os participantes, a reflexão
e elaboração das temáticas propostas e alcançou contribuir  na construção de subsídios
teóricos-práticos  e  de  repertórios  culturais  e  relacionais  para  a  realização  dos  projetos
individuais dos jovens, previstos no programa Agentes da Cidadania. Por último ampliou as
experiências  comunitárias,  qualificou  a  formação  e  o  desenvolvimento  dos  jovens,  dos
participantes e do bolsista facilitador das oficinas, permitindo que todos se re-conhecessem
e compreendessem, em meio ao contexto dos dilemas, contradições, tensões e disputas
inscritas na construção das políticas sociais e à sua transversalidade com relação a outras
políticas  no desafio da garantia dos direitos para as juventudes.
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1. RESUMEN
La migración forzada no es un fenómeno nuevo, sino que toma relevancia debido al
creciente aumento de poblaciones desplazadas desde inicios del siglo XXI. Frente a este
escenario, Brasil ha venido legislando para asegurar a los refugiados y migrantes la
reconstrucción de sus vidas en este país. No obstante, uno de los tantos desafíos
presentados a los migrantes en Brasil, es el idioma. Esto incrementa su vulnerabilidad y
demora su proceso de integración, así como el disfrute de los derechos a que tiene lugar en
este país. Esta situación, ha generado una serie de acciones locales promovidas
principalmente por la población civil, las universidades locales y algunas entidades religiosas
que median y permiten la integración lingüística de refugiados y migrantes en la comunidad.
Con todo, el objetivo principal de este proyecto, fue promover acciones a favor del
plurilingüismo y atender esa demanda que se tornó prioritaria debido a la singularidad
geográfica: es una región de frontera multicultural y diversa, con una circulación de personas
acentuada e intercambio diversificado entre los habitantes brasileños y los países vecinos –
como consecuencia – los servicios de interpretación y mediación lingüístico-cultural se
tornaron imprescindibles. La UNILA, en calidad de universidad pública, actúa en la Triple
Frontera como promotora del acceso al servicio cualificado de mediación lingüística como
garantía de derechos. En esta línea, los objetivos subsecuentes fueron la formación inicial
de intérpretes comunitarios para acompañamiento lingüístico en colaboración con el
proyecto MOBILANG: migrações e fronteiras no Distrito Federal: a integração lingüística
como garantía de direitos de la UnB y el Memorial de América-Latina, el primer módulo del
curso fue realizado desde octubre hasta diciembre de 2021, llamado: ´Formação de
Tradutores e Intérpretes Comunitarios´ bajo la coordinación – en ese entonces - de la
profesora Valdilena Rammé y la cocoordinación de la profesora Giane da Silva Mariano
Lessa; luego, se llevó a cabo una investigación bibliográfica donde se identificaron los
organismos estatales y no estatales comprometidos con el atendimiento de los migrantes y
refugiados en la región; se elaboró un cuestionario con el fin de identificar la necesidad de
los servicios de interpretación lingüístico-cultural en el municipio y se iniciaron entrevistas
con servidores en los organismos de salud, especialmente donde la atención a inmigrantes y
refugiados tiene mayor flujo. Gracias a la pesquisa del estado actual/del arte, se logró
determinar que, si bien se han implementado acciones para acoger a migrantes y refugiados
que no hablan la lengua local, en la región no hay presencia del intérprete comunitario que
ofrezca asistencia lingüístico-cultural para garantizar sus derechos. Un resultado parcial de
la aplicación de las encuestas iniciales señaló las dificultades lingüístico-culturales
presentadas durante la recepción y atendimiento médico de quienes no hablan portugués.
Por lo tanto, como universidad pública, la UNILA ha estado lado a lado con las acciones de
democratización y acceso a las lenguas por medio de la promoción del plurilingüismo y, para
esta particularidad de la región, los servicios de mediación cultural/interpretación comunitaria
para garantizar los derechos de los inmigrantes y refugiados. Considerando que lo expuesto
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anteriormente es apenas referente a la primera fase de este proyecto, se espera que, en su
continuidad, se desarrolle el segundo módulo del curso de formación de intérpretes
comunitarios para su futura función facilitadora del contacto entre migrantes y refugiados con
las diferentes instituciones públicas envueltas directa o indirectamente con la comunidad
internacional de la región de la Triple Frontera.
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derechos.
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1. RESUMO

O projeto de extensão Observatório da Democracia tendo sua atuação ancorada na
aproximação do Instituto Mercosul de Estudos Avançados com as instâncias do Mercosul,
ressalta o papel da UNILA no contexto da integração latino-americana através do
desenvolvimento de ações que permitam a construção e a difusão de conhecimentos que
atendam às demandas sociais e políticas da região. Assim, o projeto é uma parceria
desenvolvida com o Observatório de Democracia do Parlamento do Mercosul (ODPM) com
o objetivo de prover dados e protocolos sobre observação eleitoral e sobre as democracias
e seus processos eleitorais na região da América Latina. Ao que tange a metodologia
utilizada nas atividades realizadas pelo Observatório da Democracia, está dividida em 3
vertentes que dialogam e se complementam. A primeira corresponde ao acompanhamento
dos aspectos institucionais da democracia latino-americana; a segunda diz respeito a
sistematização dos relatórios sobre as democracias e os indicadores sócio-políticos que
incidem na qualidade da democracia na região; e o terceiro, é representado pela
sistematização dos protocolos e normas de observação eleitoral das principais
organizações e instituições internacionais. Sendo assim, a aplicação dessa abordagem
metodológica permite a construção de análises e de protocolos de observação eleitoral, que
servirão como aporte para as missões eleitorais a serem realizadas pelo Parlasul e outras
instituições de observação. Os resultados esperados a partir dessa ação estão divididos em
duas categorias: a primeira diz respeito à contribuição enquanto corpo técnico do
Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul (ODPM) e a segunda faz
referência a contribuição acadêmico-científica. No primeiro caso, as atividades são
direcionadas ao acompanhamento sistemático dos processos políticos e eleitorais na região
e a auxiliar na conformação do ODPM através do apoio na elaboração da normativa de
desempenho das funções do Corpo de Observadores; na elaboração dos parâmetros de
observação democrático; no estabelecimento e consolidação de parcerias com outros
Observatórios de Democracia pelo globo; no estabelecimento e consolidação de parcerias
com instituições internacionais vocacionadas à observação, acompanhamento, e promoção
da democracia internacionalmente. No segundo caso, as atividades correspondem à
demanda acadêmica na medida em que se concentram na produção de indicadores
políticos, socioeconômicos, educativos, culturais e dos sistemas judiciais; na elaboração e
acompanhamento de indicadores e estatísticas democráticas; na elaboração de estudos
comparados dos países da região relacionados à democracia; na elaboração de estudos de
desenvolvimento e consolidação democrática na região; na formação de observadores
eleitorais; na organização e elaboração de publicações periódicas; e na elaboração de
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dossiês e boletins periódicos acerca dos processos eleitorais na região. Desse modo, as
atividades desenvolvidas no Observatório da Democracia versam desde a realização de
pesquisas, organização e sistematização de informações, produção de relatórios até a
elaboração de conteúdos para a divulgação nas nas mídias sociais, tanto visuais quanto
auditivos, em prol da difusão de informações qualificadas, visando incrementar o acervo de
produções a respeito dessa temática na região latino-americana, bem como diminuir as
desigualdades no acesso a conteúdos referentes aos processos políticos e eleitorais na
região, ampliando o público receptor. Dentre as mais recentes atividades realizadas pelo
Observatório podemos destacar a produção de materiais referentes ao monitoramento e
acompanhamento do período eleitoral presidencial de dois países: Colômbia e Brasil. Os
conteúdos foram elaborados a partir de três eixos de trabalho, o primeiro correspondente à
coleta e análise de dados dos aspectos estruturais e institucionais das eleições, levando em
consideração informações a respeito dos órgãos responsáveis pelos processos, censos
eleitorais, partidos e candidatos participantes, pesquisas de intenção de votos e
repercussão dos candidatos na mídia. O segundo teve como objetivo observar e analisar a
presença de temas e agendas propostas durante o período eleitoral, tais como: questões de
gênero, meio ambiente, pautas raciais, educação, etc. E o terceiro, dedicado ao
monitoramento sistemático das redes sociais dos candidatos por meio da análise das
principais interações e dos temas abordados em suas publicações. Vale ressaltar, também,
que para além dos conteúdos escritos, disponibilizados nas redes sociais do Projeto, foram
publicados episódios de podcasts que contemplam as temáticas abordadas nas pesquisas.
Por fim, o projeto de extensão Observatório da Democracia funciona como um provedor e
sistematizador de dados e análises a respeito da democracia e dos processos eleitorais,
assim, sua atuação permite que os discentes se aproximem das atividades de pesquisa e
de produção de relatórios e protocolos, que incidem nas dinâmicas dos processos
democráticos. Além do mais, suas atividades ao romperem com a limitação do espaço
acadêmico, através dos diferentes canais de comunicação, contribuem para a
democratização do acesso a informações qualificadas a respeito dos processos eleitorais,
que possuem implicações diretas no cotidiano da sociedade civil latino-americana como um
todo.
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1. RESUMO

O projeto buscou mapear o acesso aos serviços de tradução e interpretação dos estudantes
da Unila com relação às disponibilidades deste direito linguístico como parte mais ampla dos
direitos humanos. Este projeto partiu ainda da capacitação de intérpretes comunitários
realizado pelo Memorial da América latina, CBEAL, em parceria com o projeto Mobilang da
UNB, coordenado pela professora Sabine Gorovitz, e com a criação do Mobilang UNILA. O
objetivo do projeto foi o de formar intérpretes comunitários na Unila e criar redes de ensino,
pesquisa e extensão. Na sequência, este projeto teve como objetivo mapear com a
comunidade da Unila como foi o acesso a estes serviços na cidade de Foz do Iguaçu ou em
outros contextos brasileiros, buscando levantar as principais dificuldades enfrentadas e
quais seriam as necessidades nos serviços públicos em geral. A metodologia adotada foi a
qualitativa que consistiu na aplicação de questionários, por meio do TCLE dos(das)
participantes, e constituídos(as) por pessoas em situação de refúgio ou portadoras do visto
humanitário na comunidade unileira. Os resultados esperados apontaram que estas pessoas
contaram raras vezes com este serviço nos estabelecimentos em que estiveram, em sua
maioria os informantes são falantes de crioulo haitiano e francês, mas também tivemos
informantes que falam wayuunaiki, inglês, espanhol e crioulo africano. Esta falta de
intérpretes trouxe, em alguns casos, dificuldades para o estabelecimento de uma situação
comunicativa mais equitativa, pois 85% dos informantes apontaram já terem precisado de
um tradutor/intérprete frente a 14% que não precisou, nos seguintes contextos: serviço de
imigração, hospital, tradução de documentos para escola, aeroporto, polícia e outros. Em
alguns contextos, a situação comunicativa levou os(as) informantes a uma insegurança e
desconforto que poderiam ser evitadas caso contassem com este acesso linguístico (alguns
sentimentos foram: “frustrado, impotente, estressado, embaraçado, com vergonha, me senti
muito mal, muito pequeno”, etc.). Por outro lado, os funcionários que realizaram os
atendimentos mostravam disponibilidade em lançar mão de estratégias para garantir uma
comunicação eficiente e humanizada, tais como: traduzir na internet (50%), falavam em
outra língua como inglès ou espanhol (33%), faziam mímica ou gesto (33%), etc., o que
aponta a necessidade de uma capacitação da rede pública. No caso do Brasil, 66%
responderam terem tido alguma dificuldade com a língua e em Foz apenas 28% afirmam
terem dificuldade em compreender ou ser compreendido, mas a maioria disse nunca ter
contado com estes serviços no país, e no caso da Unila 66% afirmam nunca terem tido
qualquer dificuldade com a língua nos diversos setores. Concluímos que o direito ao
tradutor/intérprete garante os direitos linguísticos e humanos e atingem um grau de
eficiência na comunicação importante a se depreender das respostas sofre o fato de
poderem contar com este profissional ou alguém que atuou como tal num certo contexto (o
que produziu a seguinte sensação: “se sentiu aliviado, livre, muito orgulhoso, Mais tranquila
porque se eu fosse sozinha não teria como fazer pra eles me entender, normal”). Além
disso, parte dos direitos linguísticos estão previstos em acordos da legislação internacional,
da qual o Brasil é signatário, e constituem parte inviolável dos direitos humanos e da
integridade da pessoa, e os dados apontaram que é necessário que haja uma legislação que
garanta a presença destes profissionais nos órgãos públicos e um banco de
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tradutores/intérpretes comunitários que possam atender as demandas da sociedade e serem
acionados para o atendimento de pessoas em situação de refúgio ou portadores de visto
humanitário e da população em geral que possa solicitar.
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1. RESUMO

A partir  de  resultados  e  demandas  advindas  de  pesquisas  desenvolvidas  por  mulheres
negras,  acadêmicas  ou  não,  mas  com  trabalhos  que  são  referência  à  população
negra/afrodescendente, principalmente da cidade de Foz do Iguaçu através da trajetória do
movimento negro da UNILA e as possibilidades de interlocução com países vizinhos, assim
como de uma união com o atual  projeto  de pesquisa “Mulheres  Negras  entre  fronteira:
Políticas Públicas e Espaços Sociais de Atuação”, o atual projeto teve como objetivo criar
um espaço de visibilidade dentro e fora da universidade, para que as mulheres narrem suas
trajetórias  de  vida,  suas  produções  artísticas  ou  intelectuais,  militâncias,  movimentos
políticos e religiosos. Pelas mãos das 43 mulheres participantes, nasceu a publicação de um
livro  escrito  em conjunto  com todas elas,  guiadas  pelos  passos  de  Conceição  Evaristo
(2017)  e  seu conceito  de escrevivência,  de Beatriz  Nascimento  (2018)  quando  trata de
Aquilombamento e de Lélia González (1988) com Amefricanidade. Ao decorrer do processo
aconteceram seminários  internos  com a  equipe  do projeto  de  extensão  e  de  pesquisa,
encontro  semanais  com definição  prévia  da  bibliografia  a  ser  lida  e  discutida  ou  para
dialogarmos sobre questões organizacionais, reuniões para compartilhar dúvidas, angústias,
alegrias,  resolver  pendências  e  trabalhar  conjuntamente.  Os  artigos  entregues,  foram
revisados, organizados, reunidos em um copião e enviado para a editora para avaliação e
aprovação. O livro intitulado “Vozes Mulheres da Améfrica Ladina” foi lançado pela Editora
Dandara em maio de 2022. Todo o processo foi realizado com auto avaliação perante o
desafio que é externalizar as mais diferentes vivências, falar sobre a outra sem tomar o
lugar de fala dela e principalmente olhar para si mesma a partir do olhar da companheira. O
impacto  dos  aprendizados  vindos  dessa  experimentação  na  formação  acadêmica  das
mulheres que frequentam esse ambiente é imensurável quando falamos de mulheres negras
aprendendo e ouvindo com mulheres negras, abrindo e traçando caminhos para unir vozes
e que assim, cada vez mais mulheres tenham acesso à suas próprias histórias.

Figura 1. Evento de lançamento do livro “Vozes Mulheres da Améfrica Ladina” maio de 2022.

Palavras-chave: Mulheres negras, Escrivivência, Aquilombar.
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1. RESUMO

As ações de extensão desenvolvidas no projeto Entre nó(s): o desatar de amarras históricas
por meio de experiências educacionais em prisões resultam do trabalho em rede entre a
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), o Observatório de Educação
Popular e Movimentos Sociais na América Latina (OBEPAL/UFES), a Secretaria de
Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU/ES) — por meio da Gerência de Educação de
Jovens e Adultos — e a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS) —
através da Gerência de Educação e Trabalho e Penitenciária de Segurança Média
(PSMEII/ES), Escola Nelson Mandela, e também da Penitenciária Feminina de Cariacica –
Bubu (ES). O objetivo consistiu em estabelecer um trabalho em rede com as entidades
vinculadas ao projeto, valendo-se da metodologia disposta em duas oficinas: “Formação de
formadores”, para os professores atuantes na escola Nelson Mandela; e “Multiplicação de
experiências” (ficha de memória e história), para os alunos LGBTQIA+, e do presídio
feminino de Cariacica – BUBU, em privação de liberdade; a proposta do projeto está
ancorada nos princípios da educação popular-libertadora (Freire, 1983), partindo da
concepção de uma educação como espaço-tempo de uma aprendizagem sobre a memória e
história individual e coletiva. Realizou-se uma metodologia dividida em quatro momentos: 1)
“Formação de formadores: aprendendo a multiplicar a educação para a diversidade”,
realizada com professores/as e servidores da Penitenciária de Segurança Média (PSME2) -
ES; 2) Disciplina mundo do trabalho, aplicada aos estudantes da modalidade EJA no
PSME2, LGBTQIA+ em privação de liberdade; 3) Rodas de conversa, realizada no presídio
feminino de Cariacica, Bubu, com estudantes da modalidade EJA, também em privação de
liberdade; 4) “Momento nós: sujeito coletivo em movimento”, com os integrantes da Equipe
Organizadora composta pela SEJUS, SEDU, Saberes e OBEPAL. Este projeto alcançou um
público direto de 201 pessoas, das quais foram atingidos: 60 professores/as, servidores/as e
convidados/as; 31 estudantes da comunidade LGBTQIA+ (modalidade EJA), na Disciplina
Mundo do Trabalho, vinculado à educação popular, no PSME2 – Viana; 82 internas da
Penitenciária Feminina de Cariacica – Bubu; e uma equipe organizadora composta por 28
pessoas das 4 instituições públicas (UNILA/SABERES, OBEPAL/UFES, SEDU/ES,
SEJUS/ES). A contribuição dessa ação à formação acadêmica esteve pautada no contato,
no diálogo, na integração e no aprendizado em conjunto com essas comunidades que, por
vezes, ficam à margem social. Estabelecer um contato com a historicidade, percursos,
experiências, memória e história da população carcerária possibilitou a construção de um
olhar para além dos estereótipos e além de um julgamento primevo sobre essas realidades.
O presente projeto de extensão alcançou o objetivo geral proposto, visto que, à partir das
rodas de conversa com as fichas de memória-história realizas com a população LGBTQIA+
e no presídio feminino, conseguiu-se compor um retrato histórico e social das múltiplas
amarras que nos prendem às violências históricas de classe, raça e gênero no Brasil
contemporâneo. Este projeto teve potencialidade instrumental na dinâmica da escuta ativa e
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sensível; contribuiu na socialização entre o sentido de liberdade na sociedade em geral, em
contraposição ao espaço-tempo prisional, e no fortalecimento do papel da extensão na
produção de conhecimento centrado na transformação social concreta. Além disso, pôde
contribuir de forma exponencial com a formação acadêmica, principalmente no
aperfeiçoamento de organicidade, estabelecimento e desenvolvimento de competências de
trabalhos em rede, investigação, comunicação, e expansão do conhecimento construído ao
longo do processo.

Tabela 1. Quantidade de atividades realizadas no Projeto Entre Nó(s).

Atividades Quantidade
Formação online com agentes, trabalhadores e integrantes do Entre

Nó(s)
20

Rodas de conversas com as estudantes em situação de privação de
liberdade 14

Oficinas online 71
Fichas de sistematização 71

Compilado fotográfico 14
Reuniões coletivas 22

Reuniões de orientação individual 7
Sínteses de reuniões coletivas 22

Fichas de estudos de fontes bibliográficas sobre o tema 17
Fonte: produção própria

Palavras-chave: diversidade, liberdade, educação, identidade.
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1. RESUMO

O presente projeto, prevendo as discrepâncias sociais dentro da sociedade brasileira dentre
as populações estrangeiras, propôs a integração linguística, social e legal através do ensino
da língua portuguesa e da cultura brasileira.  Composto por três módulos sequenciais de
ensino que visavam o aprimoramento do conteúdo transversalizado, conteúdos estes que
ambientaram as(os) alunas(o) nas interações com seu entorno brasileiro e também de suas
necessidades  em serviços  básicos  públicos  como  os  da  rede  SUS  (Sistema  Único  de
Saúde).  Ele,  durante  este  momento,  foi  oferecido  de  forma  híbrida  para  atender  a
abrangência   de  demandas  tanto  de  vagas  quanto  as  relativas  ao  processo  de
naturalização, como previsto no Art.65 da Lei Federal 13.445/2017 que diz que o imigrante
deve ter capacidade de se comunicar em língua portuguesa. Assegurado no art.5º, inciso I
da  portaria  623  em 2020   se  institui  a  necessidade  do  certificado  em curso  da  língua
portuguesa  através  de  uma  instituição  licenciada  pelo  Ministério  da  Educação,  logo,  o
Projeto  assumiu  também  o  viés  da  garantia  à  população  imigrante  o  direito  à  plena
cidadania em território brasileiro. Para tanto, realizaram-se algumas parcerias como com a
Clínica  de  Migrantes  da  Unioeste  oferecendo  para  além  do  curso  o  acolhimento  e
orientações institucionais  dessas pessoas,  sendo realizadas  também visitas  guiadas em
grupo para pontos importantes e/ou turísticos da cidade, funcionando então, também como
um projeto  amplo  que abarca  e  se interloca  com outros  para  garantia  da integração  e
cidadania, mas que ainda está acometido pelos efeitos da pandemia não sendo possível
neste  momento  realizar  atividades  presenciais  e  em  espaços  extra  universitário  que
estavam previstas.

Figura 1. Logotipo do Projeto de Extensão Linguas&Culturas&Integração.

Palavras-chave: ensino de línguas, imigrantes, direitos humanos, integração.
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OBSERVATÓRIO LATINO-AMERICANO DA GEOPOLÍTICA DA
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1. RESUMO

O Observatório Latino-Americano da Geopolítica Energética foi um projeto de extensão vol-
tado para a democratização do acesso à informação e conhecimento interdisciplinar, perti-
nentes às principais transformações contemporâneas nos campos tecnológico, político, eco-
nômico e social envolvidos na geopolítica energética, além de também apoiar e fomentar a
pesquisa de novas fontes de energias renováveis inteligentes e de fácil acesso, por meio da
realização de uma variedade de atividades. O Observatório buscou apoiar a difusão de ma-
teriais acadêmicos e análises produzidas no meio científico ou jornalístico pertinentes à geo-
política e à transição energéticas. A intenção era contribuir para facilitar o acesso à informa-
ção qualificada e verificável, através de um repositório de informações de acesso irrestrito e
gratuito, com linguagem acessível ao grande público e voltado à educação e à populariza-
ção do conhecimento acadêmico, da ciência e da tecnologia, assim como de informações e
notícias atualizadas sobre as mesmas temáticas. Outro grupo de atividades centrais para o
Observatório correspondeu à promoção de debates ao vivo, aulas públicas, eventos acadê-
micos, transmissões ao vivo, minicursos e oficinas de formação oferecidos para a comunida-
de acadêmica e comunidade externa, por meio digital online, em plataformas igualmente pú-
blicas e gratuitas. Dessa forma, esperou-se integrar as atividades de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão sob uma perspectiva interdisciplinar  que envolva tanto a comunidade acadêmica
quanto a sociedade fora dela.  A metodologia utilizada pelo Observatório Latino-Americana
da Geopolítica Energética abrangeu a construção de um espaço digital de difusão de conhe-
cimento atualizado, crítico e pertinente aos objetivos da integração energética no âmbito da
América do Sul e América Latina. Para isso, o observatório trabalhou com a seguinte se-
quência de procedimentos: • (I) pesquisa exploratória referente às principais temáticas ener-
géticas latino-americanas, como a evolução da extração petrolífera nos principais campos
da região, como a exploração petrolífera na Venezuela, Colômbia, Equador, Argentina e, no
Pré-Sal brasileiro; o desenvolvimento da exploração de outros recursos energéticos fósseis
(gás natural,  carvão,  xisto);  a construção de usinas,  centros ou sistemas de geração de
energias  renováveis  (principalmente  hidrelétrica,  eólica  e  solar);  melhorias  de  eficiência
energética ou processos de inovação tecnológica envolvendo a construção de novos siste-
mas de geração, armazenamento, distribuição ou consumo de energia, assim como  a cria-
ção de sistemas inovadores de geração ou aproveitamento de energia na região; a integra-
ção energética regional, através da construção de interconexões, redes de conexão elétrica,
gasodutos e oleodutos, a fusão e aquisição de empresas energéticas, ou a criação de em-
presas energéticas multiestatais ou binacionais; o planejamento energético e a construção
de políticas de segurança energética nacionais ou regionais. • (II) coleta e análise inicial dos
dados obtidos em fontes primárias (documentos e outros bancos de dados, notícias) ou fon-
tes secundárias (notícias de terceiros, notícias de eventos, entrevistas, vídeos e documentá-
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rios); • (III) classificação, compilação e preparação para a disponibilização de documentos,
notícias, entrevistas e notas técnicas; • (IV) construção de um site ou blog permanente, pú-
blico e gratuito, que permita a compilação de dados, reprodução de notícias e outros materi-
ais coletados, a realização de clippings de notícias técnicas e especializadas, a produção de
materiais, a construção de entrevistas e artigos de autoria dos próprios colaboradores do ob-
servatório, tratando de temáticas como a geopolítica da energia, da geopolítica do petróleo e
do Pré-Sal; • (V) difusão do Observatório e seu banco de dados em outras redes de comuni-
cação, redes sociais e redes de parceiros especializados ou abertos para o grande público.
O Observatório Latino-Americano da Geopolítica Energética contou com uma plataforma di-
gital que operou como repositório de informações e materiais digitais acadêmicos (artigos,
teses, dissertações, vídeos, entrevistas, notícias e outros), o qual já demonstrou sua opera-
cionalidade e capacidade para obter grandes resultados na difusão do conhecimento e po-
pularização da ciência e tecnologia no Brasil e no exterior, sempre trazendo material objeti-
vo, de qualidade e embasado em pesquisa científica desenvolvida com originalidade e fun-
damentação teórica fidedigna. Em números gerais, o site no WordPress ultrapassou a mar-
ca de 1000 publicações, 17.000 visualizações e 6.800 visitantes de 72 países diferentes. A
plataforma  pode  ser  acessada  através  do  seguinte  link:  < https://observatoriodaenergi-
a.wordpress.com/ >.  O acesso à informação qualificada e crítica sobre temas contemporâ-
neos de grande relevância para a sociedade, e considerando o papel central que a geopolíti-
ca da energia e dos recursos energéticos para a América Latina na atualidade, apresenta-se
como um grande desafio para os Estados, fomentar o debate crítico, plural e atualizado so-
bre a geopolítica e a exploração dos recursos energéticos críticos (no Brasil e no restante da
América Latina), ou referente à inovação e desenvolvimento de novas tecnologias no campo
da energia, ao andamento da transição tecnológica e energética na região, assim como o
andamento das obras e projetos de integração energética regional na América do Sul. Pode-
se comprovar e é importante ressaltar que as atividades desenvolvidas pelo Observatório
continuaram a ser cumpridas satisfatoriamente, além do estudo aprofundado das temáticas
relacionadas e do trabalho em equipe, garantindo um alcance ainda maior de pessoas e par-
ticipantes nas atividades promovidas. Em outra instância, a proposta contribuiu ainda para a
formação de novos pesquisadores em nível de graduação e pós-graduação, sendo um pro-
jeto que conta com a colaboração de diversos grupos de pesquisas e projetos de extensão
dentro e fora da UNILA, proporcionando um debate importante e necessário acerca da geo-
política energética para o Brasil e para a América Latina.

Palavras-chave: energia; geopolítica; recursos energéticos; transição energética.
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1. RESUMO

Tendo em vista o convênio de cooperação entre o Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL)
e a Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), foi proposto um curso
piloto sobre o funcionamento do Parlasul. O objetivo da formação era capacitar e atualizar
profissionais,   tanto governamentais quanto do setor privado, para atuação na integração
regional e no intercâmbio cultural. Como metodologia, o curso seria ofertado virtualmente
pela  Plataforma Mooble  de Educação  a Distância  da UNILA,  fazendo o  uso de:  vídeos
gravados, materiais imprimiveis e avaliação por perguntas objetivas e multipla escolhas. Os
resultados esperados eram o de estimular a conciência comunitária de valores cidadãos,
contribuindo com a agenda de ampliação do Mercosul.  Devido a redefinição de agenda
prioritária do Parlasul, o projeto teve sua aplicação adiada. 

Palavras-chave: Parlamento do Mercosul, Integração Regional, Mercosul.
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1. RESUMO

Este projeto teve a finalidade de ofertar ações voltadas ao acompanhamento de diversas
atividades relativas às aplicações do exame para a obtenção oficial do Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS) no ano de 2022. A
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) é um posto aplicador desde
2014 do exame, que geralmente ocorre em duas edições anuais, uma no mês de maio e
outra no mês de outubro, podendo sofrer alterações, como foi o caso deste ano em que a
edição de maio foi cancelada. Por ser uma avaliação oficial e uma política da universidade,
requer uma atenção especial em todo o desenvolvimento do exame, inclusive nas questões
mais burocráticas, aspectos que foram focalizados no projeto. Docentes e discentes
formados da área de Letras e Linguística foram convidados para participarem deste
processo, sendo que a aplicação das provas oral e escrita são feitas sempre
presencialmente na própria instituição, envolvendo muitas ações pedagógicas e de
organização de infraestrutura que demandam por uma equipe preparada. Desta forma, a
proficiência dos candidatos é avaliada a partir do seu desempenho escrito e em interação
face a face, incluindo práticas de uso da Língua Portuguesa que possam ocorrer ao
cotidiano de um estrangeiro que pretende interagir nesta língua. Entre as ações do projeto
consta a divulgação e o acompanhamento das inscrições do exame, o acompanhamento do
curso preparatório de candidatos, o auxílio no recebimento, verificação e envio de materiais
ao INEP e a preparação para o curso de formação para os Avaliadores-interlocutores (AI) e
Avaliadores-observadores (AO), para atuarem diretamente na aplicação do exame. Este
curso está em andamento e conta com a presença de formados das áreas de Letras e
Linguística de diferentes regiões, inclusive de diferentes Estados. O intuito é prepará-los
para aplicar a prova que ocorre no mês de outubro na modalidade oral, e vai demandar por
atividades da equipe de extensão e a participação dos integrantes do curso preparatório.
Após a realização do exame, o curso de formação continua até o fim do ano para
discutirmos os resultados da preparação e aplicação da prova. O projeto teve início no mês
de abril de 2022 e conta com a participação da coordenadora Franciele Maria Martiny, da
bolsista Mariane Dutra Magnabosco e da professora convidada Laura Ferreira que é
especialista na área de Estudos da Linguagem e participou de aplicações anteriores do
Celpe-Bras, todas as integrantes são vinculadas à Unila. Foi ofertado o curso no formato
híbrido, em que as reuniões de formação e preparação junto à equipe executora ocorreram
por meio de videoconferências via RNP a cada quinze dias, e permitiram a compreensão de
como o exame Celpe-Bras é aplicado, como os participantes são avaliados e qual é o papel
dos avaliadores-interlocutores (AI) e avaliadores-observadores (AO). As reuniões têm sido
muito produtivas e atendem a uma demanda real e necessária que é a formação de
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aplicadores da prova oral no exame Celpe-Bras. A ideia do projeto é ampliar a estimativa de
público formado e preparado para aplicar o exame oral nas próximas edições, o que vai
depender de mais recursos.
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1. RESUMO
"Só foge de casa quem tem os portões trancados" 
                                                           Joni Mutcho

A escrita como ferramenta para construção de liberdade parece que é um mote dentro de
projetos literários y de escrita criativa em espaços de encarceramento. O blog "a escrita e o
fora" ou "la escritura y el afuera" tem como um de seus objetivos difundir e pôr no mundo
essa produção literária tão potente advinda desses espaços de reclusão em Latino-américa.
O blog nasceu a partir do projeto de extensão "Direito a poesia" que realiza rodas de leituras
nas penitenciárias masculina e feminina no município de Foz do Iguaçu. Como resultado das
rodas percebeu-se a necessidade de publicação e circulação dos escritos produzidos em
cárceres da América Latina e com esse objetivo surgiu o blog. Dito isso, vale lembrar que
são projetos distintos, mas que estão interligados. No blog, os materiais são publicados na
sua língua original e na sua respetiva tradução para o espanhol ou o português. Nesse ano,
além de publicar uma entrada sobre a coletiva "Pajarx entre puás" (Chile), a equipe do blog
estabeleceu uma parceria com a revista Periferias, para a qual fez a tradução de um artigo
da coletiva "Hechieras de Jade" (MÉXICO) . Todas as traduções passam por uma avaliação
dxs companheirxs do Laboratório de Tradução da UNILA. Uma vez terminada a entrada e a
sua respetiva tradução, apresenta-se uma última vez o texto a todxs do projeto para um
último olhar y por fim faz-se a publicação no blog. A cada entrada de um novo material é
feita  também a divulgação nas redes sociais,  nos  boletins  da universidade,  na semana
unileira y entre outrxs coletivxs que trabalham com o tema. "Uma das características mais
dolorosas do encarceramento feminino é o triplo abandono que vive as mulheres: por parte
de  suas  famílias,  da  sociedade  e  do  Estado  (Melgar,  2018)."  Trabalhar  com  a  escrita
produzida na zona “abissal” dentro da sociedade pós-moderna patriarcal y euro-centrada,
seja dentro ou fora dos presídios, em minha opinião pessoal,  nos ensina um sentido de
humanidade para a vida, para as relações. Fazer parte de um projeto de extensão como
esse dentro  de  uma universidade com uma proposta  como a da UNILA é  também um
movimento transgressor. Estender nossos olhares para dentro do espaço de privação de
liberdade y receber a carga que se produz na escrita desse território y para o mundo é
também mostrar que é possível a esperança em alçar novos voos de liberdade com sua
escrita no mundo. cremos na arte com sentido político, no "ativismo" e na escrita feminista,
que permita  a  transformação individual  e  coletiva  que permita  criar  uma comunidade e
também dissolver os muros dos presídios, deixando que saiam as vozes de dentro, com
suas reflexões, saberes, dores e histórias. 
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1. RESUMEN

El  proyecto  de  extensión,  Chachalacas,  español  para  niños  se  originó  con  la  idea  de
incentivar la enseñanza del español, especialmente a niños de escuelas primarias públicas,
creando así una integración entre la comunidad de Foz de Iguazú y la UNILA, abarcando no
solo  el  aprendizaje  de  una  nueva  lengua  y  su  repertorio  lingüístico,  sino  también,
incentivando la relación e integración entre estudiantes nativos y extranjeros por medio de la
enseñanza de la cultura  del otro, "saber valorar y convivir con personas de diferentes razas,
etnias, géneros, edades, orientaciones religiosas y así enseñar a través de la LE y poder
entender la noción de ciudadanía y ética y que ultrapasa los valores culturales de cada
ciudadano" (FERREIRA, 2013, p. 13). En suma, los estudiantes de la Unila que pertenecen
a este proyecto tuvieron la oportunidad de relacionarse con la práctica de enseñanza, la
pasantía y la creación de materiales didácticos. La parte práctica del proyecto tuvo su primer
módulo desarrollado de junio a agosto de 2022 y pretende dar continuidad a sus objetivos
entre  los  meses  de  septiembre  y  noviembre  de  2022  con  un  segundo  módulo.  Los
principales  objetivos  del  proyecto  han sido posibilitar  al  alumno la  práctica  del  español,
desarrollar y elaborar material didáctico de calidad que envuelva la creatividad y creación
autoral  del los integrantes de proyecto,  compartir  vivencias y saberes que incremente el
interés  por  aprender  una  Segunda  Lengua  previendo  así  el   el  bi-multilingüismo  en
contraposición  del  monolingüismo.  La  metodología  estuvo  pautada  bajo  la  lingüística
aplicada,  la enseñanza de la  segunda lengua,  la concepción de lenguaje y el  desarrollo
crítico,  para  ello  fue  imprescindible  el  levantamiento  bibliográfico,  análisis  documental,
elaboración de materiales y propuestas didácticas, las prácticas de enseñanzas y finalmente
el análisis de todas estas experiencias que aún será desarrollada. Se tuvo en cuenta que los
participantes  del  proyecto  utilizaran  el  español  como  segunda  lengua,  especialmente
necesario en las múltiples oportunidades de interacción bi-lingüística  que se presentan en la
frontera trinacional (Brasil, Argentina, Paraguay), logrando una comunicación acertada entre
los  mismos,  además  de  disminuir  la  discriminacion,  haciendo  que  los  niños  brasileños
aprecien las diferencias como algo bueno y se sientan curiosos por aprender la lengua de
los países vecinos, ya que el “hecho de que seamos vecinos es un motivo a más para que
aprendamos su lengua y nos familiaricemos con su cultura” (SEDYCIAS, 2005, p. 39). Por
otra parte, se pensó en la importancia para los niños hispano hablantes que viven en brasil
pues ellos llegaron a identificarse y no olvidar su primera lengua. En un aspecto palpable se
proyectó la  idea de publicar  las  propuestas didácticas  elaboradas  por  estudiantes  de la
UNILA, sea como material didáctico  o como libro con capítulos didácticos comentados o no.
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En  resumidas  palabras,  este  proyecto  tuvo  la  intención  de  enseñar  el  español  de  una
manera amigable, en el que el alumno sea  el protagonista y se divierta mientras aprende,
llenando sus anotaciones de colores e imaginación, el proyecto Chachalacas buscó siempre
la mejor  manera de incentivar  a los niños y niñas,  para que crearan interés en nuevos
conocimientos e  interacciones,  comunicándose libremente en un universo bilingüe.

Figura 1. Material didáctico del curso (2022).

Palabras  clave:  Español  para  niños,  enseñanza  de  lenguas  para  niños,  propuestas  didácticas,
Español Segunda Lengua.
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1. RESUMO

Em cidades distantes dos grandes centros urbanos, principalmente nos bairros periféricos a
escola ainda é um local para estimular o interesse pela ciência e efetivamente promover o
conhecimento científico e tecnológico. Esses saberes são a base para a formação de
indivíduos que vão constituir uma sociedade mais justa e reger decisões importantes na sua
construção. Além disso, deve-se ter em mente que a construção do conhecimento científico
não pode ficar restrita às salas de aula, e sim deve ocupar todos os espaços da escola.
Tampouco se pode esquecer que a escola, no seu sentido mais amplo, deve atuar como
catalisadora na disseminação do conhecimento, que deve atravessar seus muros e chegar a
toda comunidade, por isso essa formação se inicia muito cedo, desde as séries iniciais do
Ensino Básico. Neste trabalho constitui-se do uso de técnicas de experimentação em
laboratório, utilizando materiais disponíveis no laboratório da escola para construir o
conhecimento científico nas áreas de ciências, química, física e biologia, de forma criativa e
efetiva. Foram executados experimentos em laboratório com o auxílio de tecnologia
educacional em uma escola de ensino em Tempo Integral de Foz do Iguaçu, o Colégio
Pioneiros. Os experimentos foram feitos com os alunos do 6º ao 9º anos, em turmas com até
35 alunos, junto à professora responsável. Esse projeto foi realizado como uma sequência
de atividades práticas que envolvem o trabalho investigativo, cooperativo, na forma de
resolução de problemas, voltado a construir o conhecimento por meio da discussão e da
prática dos fenômenos científicos e, dessa forma, promover a aprendizagem e o senso
crítico de todos os envolvidos. A extensionista fora responsável por otimizar os espaços nas
escolas para a elaboração de experimentos nas áreas de Ciências, e também por propor e
desenvolver procedimentos, kits com materiais didáticos e cartilhas para que os alunos e
professora executem os experimentos na escola. As atividades foram desenvolvidas no
contra turno das aulas teóricas, já que a escola trabalha com turno integral. Os experimentos
práticos de laboratório foram parcialmente eficientes, pois nem todos os alunos
manifestaram interesse na participação das atividades, principalmente naquelas que
envolviam a observação. Já as atividades de experimentação que envolviam recursos
tecnológicos como o aplicativo Plickers, utilizadas com as turmas de 8º ano, foram
completamente eficientes, pois mesmos aqueles que não costumavam participar
demonstraram interesse e ao final os ganhadores foram recompensados com pequenos
mimos. A parceria entre Universidade e escola tem sido muito benéfica, destaca-se a
organização dos espaços na escola, a execução de técnicas experimentais atendendo ao
método científico e outras associadas a tecnologias da educação, e a elaboração de
cartilhas e outros materiais didáticos, sendo todos eles realizados de forma dialogada com a
comunidade escolar, porem como todo processo de ensino aprendizagem a avaliação é
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constante e sempre se faz necessário uma reflexão de todo o processo com o objetivo de
sempre melhorar a práxis.

Palavras-chave: experimentos em laboratório, interdisciplinaridade, ensino de ciências, práticas de
ensino.
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1. RESUMO

O Clube da Evolução foi forjado com a missão de levar conhecimento e curiosidades para
além dos muros da universidade, com atividades focadas em paleontologia e evolução, o
projeto visou atingir todas as idades e públicos a partir do mundo digital, visto a diversidade
e o tamanho do alcance neste universo, onde todos são alunos e podem aprender coisas
novas dia após dia, e tudo isso apenas com um passar de dedos sobre a tela. As redes
sociais estão vivas em nosso cotidiano e são rotineiramente acessadas por grande número
de pessoas, com grande potencial como ferramenta de divulgação cientifica, podendo
formar grandes teias de interação e compartilhamento de conteúdo que estimulam o
pensamento crítico. Foram criados perfis do projeto no Facebook, Instagram e Twitter, onde
foram veiculados conteúdos produzidos pelo projeto, fundamentados em fontes confiáveis e
um certo nível de descontração. Por meio da publicação dos conteúdos didáticos, enquetes
e perguntas, obtivemos interações com público de diversas localidades do Brasil e de outros
países da América Latina. No Facebook foram veiculadas 30 publicações, no Instagram 23
publicações e 67 stories e no Twitter 378 tweets. No caso do Facebook e Instagram, as
publicações e stories foram quase todos material original produzido por este projeto,
enquanto no Twitter, além do material produzido pelo projeto, foram retweetados materiais
de outras fontes que tratam do mesmo tema (em especial outras iniciativas de divulgação
científica). O perfil do Facebook acumulou 132 seguidores e alcançou 3.690 pessoas. O
perfil do Instagram acumulou 276 seguidores e alcançou 1.290 pessoas. O perfil do Twitter
acumulou 123 seguidores e cerca de 2600 interações. Também foi construído um sítio
eletrônico (clubedaevolucao.com), que serve de repositório de todo o conteúdo produzido,
funcionando como um museu digital do projeto, disponibilizando material de uso livre para
fins educacionais. Dentre todas as contas atingidas pelo projeto, pode ser percebido
crianças, adolescentes e adultos compartilhando do mesmo universo e buscando conhecer
mais sobre a história evolutiva e o passado geológico, tendo sido demonstrado o potencial
de se disseminar conhecimento de qualidade desta forma para dentro e fora da
universidade.
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1. RESUMO
O Projeto de Extensão Clube de Matemática – Unila, desenvolveu-se em parceria entre o

curso de matemática, grau licenciatura da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana e o Colégio Estadual Almirante Tamandaré, no qual buscou atender as
turmas dos 6º anos e 7º anos do ensino fundamental. Entretanto, o principal objetivo deste
projeto foi oferecer um auxílio de reforço escolar para melhorar o desempenho matemático
dos alunos. Partindo deste ponto, foram elaboradas várias atividades e desafios para ajudar
os alunos do ensino fundamental, com a finalidade de sanar as dúvidas e dificuldades na
disciplina de matemática, além disso, provocando um ambiente diferente da sala de aula
onde os alunos tornaram participativos em todas as atividades, de modo que eles tinham a
liberdade e o tempo para adquirirem a compreensão e clareza dos conteúdos matemáticos
abordados. O desenvolvimento do projeto tinha como proposta: A explanação dos conteúdos
com a linguagem adequada e adaptada ao nível do grupo; Aulas práticas visando à
construção dos conceitos e compreensão do processo; Atividades desenvolvidas em
pequenos grupos intencionando a troca de experiência. Contudo, os resultados esperados
do Clube de Matemática seria o enriquecimento do relacionamento entre alunos e
professores de matemática da escola básica com professores e alunos do curso de
Licenciatura em Matemática; A contribuição no processo de ensino-aprendizagem,
propiciando aos participantes uma aprendizagem mais significativa, o esclarecimento das
dificuldades encontradas pelos alunos em matemática e com isso, o aprimoramento dos
índices das avaliações em matemática. Portanto, levando em considerações que o projeto
foi satisfatório apoiando as necessidades básicas de aprendizagens, como também
oportunizou aos futuros licenciados em matemática uma efetiva experiência profissional.
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1. RESUMO

O letramento acadêmico, por ser um tema desafiador nas instituições de ensino superior,
tem sido debatido em diversas universidades na atualidade, sendo foco de atenção de
muitos gestores das instituições e motivo de preocupações pedagógicas entre docentes e
alunas/os. Consideramos as práticas de escrita acadêmicas desafiadoras, por um lado, por
conta do processo de internacionalização das universidades, que fez surgir novas
demandas linguísticas para uma comunicação oral e escrita efetiva, tanto em língua
materna quanto adicional, entre a comunidade acadêmica. Por outro lado, o crescente
ingresso de grupos sociais que até pouco tempo não acessavam a educação superior, fez
com que o corpo discente passasse a se constituir de modo diverso, gerando diferentes
demandas à estruturação curricular e às abordagens de ensino/aprendizagem. Com o
intento de assegurar o letramento acadêmico, no Brasil, algumas Instituições de Ensino
Superior passaram a oferecer disciplinas relacionadas à elaboração e compreensão de
textos científicos na graduação. Entretanto, de acordo com Ferreira e Lousada (2016), em
muitas universidades ainda não é comum a existência de espaços institucionais destinados
à assessoria das/os estudantes no que tange à compreensão e produção de textos
acadêmico-científicos, o que evidencia a carência de atividades, ações e projetos nesta
área. Frente a este contexto, o projeto CORES foi pensado com o objetivo de suprir esta
lacuna de letramento acadêmico na UNILA – Universidade Federal da Integração
Latino-Americana, contribuindo para que “jovens e adultos tenham habilidades relevantes,
inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo” como expressa o quarto objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) que compõem a Agenda 2030, proposta em 2015 pelos 193
países-membros da Organização das Nações Unidas. Outra questão estruturante do projeto
é a construção de conhecimentos de forma coletiva pela equipe envolvida no
desenvolvimento das atividades de extensão promovidas pelo CORES, a qual acontece
com base em reflexão orientada teoricamente a partir de leitura e discussão de produções
acadêmico-científicas da área de letramentos acadêmicos, de modo a contribuir para uma
formação de qualidade, que produza, entre docentes e discentes, uma prática de
ensino-aprendizagem crítica. Durante o primeiro semestre, foi realizado um planejamento
inicial de quais atividades seriam desenvolvidas, em seguida deu-se a leitura de distintos
materiais que serviram de base para a construção de duas oficinas presenciais e uma
oficina online. A primeira oficina oferecida foi a “Oficina de Escrita do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC)” que ocorreu de maneira presencial, sendo dividida em quatro
encontros. Na sequência foram realizadas outras duas oficinas, uma presencial e uma
virtual, com o tema “Introdução às normas da ABNT”. Essas três oficinas alcançaram em
média 50 pessoas de diferentes etapas da graduação, pós-graduação e servidores da
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UNILA. Apesar de não termos realizado uma avaliação formal ao término das oficinas,
buscamos reservar um momento de feedback ao término de cada atividade, assim, foi
possível identificar os benefícios obtidos por meio desse espaço de troca de experiências e
vivências acadêmicas. Desse modo, além de colaborar com a melhoria da escrita,
normatização e entendimento das etapas da pesquisa/escrita científica, ficou claro que um
espaço de troca entre pares traz inúmeros benefícios para o andamento de um projeto
como o TCC, ao passo que ao ter contato com diferentes áreas de conhecimento, pontos de
vista e etapas do processo de escrita, o aluno consegue ter uma melhor dimensão do seu
próprio projeto e de outras produções acadêmicas a serem desenvolvidas ao longo de sua
formação.

Palavras-chave: Letramento acadêmico, graduação, escrita acadêmica, extensão.
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1. RESUMO

O curso de defensa pessoal baseado no sistema KMRED, é antes de tudo, foi forma de
promover conhecimento e autoconhecimento. Ensinando aos praticantes, como identificar
situações de risco de violência física e, quando for inevitável, formas de se proteger, de
minimizar os danos e de ampliar as chances de obtenção de ajuda e de sobrevivência. O
curso desenvolveu o ensino das principais técnicas e procedimentos para minimização de
danos e preservação na sobrevivencia ante um ataque inesperado. Entre os obejtivos
destacan ensinar os fundamentos e os princípios, as bases e técnicas do Sistema KMRED
de defesa pessoal urbana para membros da comunidade acadêmica da UNILA e externos a
nossa comunidade. Ademas de Refletir sobre as principais causas da violência urbana e
aprender formas de prevenção. Pensar formas de evitar as consequências individuais da
violência urbana e ampliar estratégias de prevenção. Desenvolver a autoestima e
autoconfiança nos praticantes. Favorecer a integración Latino América com o esporte. Em
relação a metodología. O curso possui atualmente quatro módulos (striking, defesas contra
agarramentos e estrangulamentos, defesa contra armas contundentes e perfurantes e
defesa com uso das roupas do agressor). Esses módulos são desenvolvidos
gradativamente, em aulas semanais (uma aula de 1h30m por semana), sendo 20 minutos de
atividades para condicionamento físico e o restante para o desenvolvimento das técnicas e
explicações teóricas. As aulas são iniciadas por explicações teóricas e demonstrações pelo
instrutor, em seguida, há exercícios para aquecimento, condicionamento físico e o
desenvolvimento de habilidades e competências na parte técnica.As aulas são iniciadas por
explicações teóricas e demonstrações pelo instrutor, em seguida, há exercícios para
aquecimento, condicionamento físico e o desenvolvimento de habilidades e competências
na parte técnica. Os resultados forma gratos, na media que o curso foi sendo desenvolvido,
pudemos ver, como os alunos ganharam confiança, ficavam mais seguros de noite em
espaços urbanos, sua capacidade de reagir de forma tranquila antes uma situação
desfavorável foi melhorando com o tempo. Além de fazer amistardes e liberar o estres que
produz a vida acadêmica. Para concluir, podemos dizer que a prática do esporte dentro da
faculdade é um factor fundamental para ter uma vida acadêmica saudável, fazer amizades e
minimizar os impactos emocionais que produz ser estrangeiro em um país. Ter
conhecimentos sobre defenda pessoal pode salvar a própria vida ou a vida de alguém mais,
já que antes de aprender a combater o que temos que apender é a manter a tranquilidade e
poder tomar boa decisão.

Palavras-chave: Sistemas de defesa pessoal, defesa pessoal urbana, condicionamento físico,
autoconhecimento
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1. RESUMO 

El siguiente resumen tiene como objetivo presentar los resultados del Curso de extensión 
online de Espanhol/inglés para profesionales del turismo. El objetivo principal del mismo que 
es atender la demanda de la comunidad externa en cuanto al aprendizaje de las lenguas 
español e inglés. La metodología que se adoptó contempló el carácter interdisciplinario del 
curso. La elaboración del curso previno etapas de trabajo que involucran al menos cuatro 
momentos principales: 1) discusiones teóricas, pedagógicas y didácticas; 2) desarrollo de un 
juego/aplicación como recurso digital a ser implementado para el funcionamiento del curso 3) 
difusión del aplicativo buscando alianzas/articulaciones con la comunidad; 4) Evaluación 
crítica del material elaborado. El curso se desarrolló online en el ámbito del Capacita Foz y se 
caracterizó también como investigación por brindar espacio, durante las fases de su 
desarrollo, para la generación, recolección y análisis de datos que permitan la producción 
académica y elaboración de material didáctico en diversos soportes para la enseñanza de 
lenguas adicionales (en particular, inglés y español). El resultado final fue la elaboración de 
un aplicativo para la enseñanza de lenguas adicional (TCC: Silvia Tavares, desarrolladora)  

 

                                                                                

             Figura 1. Logotipo da aplicativo, 2022. 

 

Palabras claves: turismo, online, social, frontera, comunidad y reflexiones. 
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1. RESUMO

Nesse projeto propomos a formação de um grupo de flautas doces em dois espaços:
um deles integrado às atividades da Associação Fraternidade Aliança, uma
Organização da Sociedade Civil que atua na formação cidadã de crianças e
adolescentes oriundos da região do Porto Meira em Foz do Iguaçu e um segundo
grupo formado pela comunidade acadêmica da UNILA. O objetivo do projeto é repetir
formas que já obtiveram sucesso em parcerias anteriores (como o grupo de cordas da
UNILA, que foi a semente para a formação de um grupo de cordas gerenciado pela
própria AFA) e fazer uma transferência de saberes da nossa instituição para essa
entidade, com o objetivo de capacitar pessoal local para integrar esse formato de
trabalho nas suas próprias ações. O nosso projeto tem como objetivos ensinar os
conceitos básicos de música e flauta doce, desenvolver a musicalidade dos alunos
através do uso da flauta doce, aprender repertório de música popular e música erudita,
realizar apresentações musicais para a população e também incentivar o estudo de
música. O projeto conta com aulas de uma hora de duração, iniciadas com exercícios
de respiração, postura e emissão, seguidos de treinamento rítmico e estudo das
posições das notas, em uma segunda parte as aulas são abordadas músicas do
repertório, algumas sugeridas pelo professor e o bolsista e outras pelos alunos. As
músicas escolhidas são trabalhadas em arranjos pelo professor e bolsista
considerando os desafios técnicos de forma gradual. Espera-se participantes do
projeto a compreensão de estruturas musicais simples, e a capacidade de tocar em
conjunto respeitando suas limitações e de seus colegas. Espera-se também a
aquisição de uma musicalidade no instrumento aprendido e estimular a escuta e a
practica colectiva. Pretende-se chegar a apresentações públicas, transmitindo músicas
de diferentes culturas aprendidas no projeto.
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1. RESUMO

O Curso Preparatório de Canto tem o objetivo de oferecer aulas de canto gratuitas e de
qualidade à comunidade da tríplice fronteira, possibilitando às alunas do curso de Música
(Práticas interpretativas - Canto) um primeiro contato com a prática docente, atendendo ao
público interessado em aprender música, especificamente, aqueles estudantes que estão
cursando o último ano do ensino médio. O projeto nos permitiu experimentar o contato direto
com cantores principiantes, o que resultou em discussões acerca do ensino-aprendizagem,
e a busca por novas abordagens pedagógicas do canto que equiparam as necessidades
apresentadas pelos participantes. O curso atendeu até o momento vinte alunos, divididos
em quatro ou cinco turmas, em encontros semanais. A ação se desenvolveu em duas
frentes. A primeira iniciou com o planejamento e organização do material, escolha do
repertório e aplicação das aulas em grupo, e a segunda contempla oficinas e concertos
didáticos realizados em escolas e outros espaços públicos de Foz do Iguaçu. O
conhecimento obtido a partir das reuniões de orientação e leituras fundamentadoras,
transformou nossas práticas como facilitadoras, despertando um olhar investigativo e crítico
de forma a “descobrir potencialidades” dos alunos. Foram encontrados desafios: o de
planejar aulas que atendessem as turmas com cantores já iniciados na prática ou que nunca
haviam cantado, ambos perfis em um mesmo grupo, transformar essas aulas em um espaço
de troca e não imposição de conhecimento, buscando promover a liberdade para expressar
e usar a voz de maneira simples e natural. Outro desafio, o de pensar exercícios que
integrassem alunos com necessidades especiais e demais participantes. Neste sentido,
utilizar uma comunicação inclusiva e integradora foi essencial, visto a diversidade de
experiências, nacionalidades e relacionamento com a música de cada aluno. Para isso,
utilizamos referenciais teóricos como os estudos de Psicopedagogia Musical, de Violeta
Hemsy de Gainza, buscando atender aos princípios da educação musical libertadora, ativa e
criativa. As aulas foram desenvolvidas de forma a estimular uma “resposta de índole
musical” nos participantes. As práticas incluíram exercícios de sensibilização, apreciação e
percepção musical, técnicas para alcançar consciência corporal, falamos sobre saúde vocal,
aquecimento e treinamento, além de atividades em que os alunos foram estimulados a criar
com elementos básicos e simples, utilizando a voz e a escuta atenta; objetos do cotidiano
como sacos plásticos foram transformados em instrumentos percussivos; vivências e
olhares acerca do fazer musical foram compartilhados entre colegas, enriquecendo os
encontros e criando um espaço de confiança e segurança para o canto livre. O Curso
Preparatório de Canto segue acontecendo, e nesta fase estimulamos a criatividade em
outras áreas, unindo voz, escuta e criação. A proposta é compor uma peça em conjunto e
apresenta-la no recital final. Durante as aulas, estimulamos a criação de um espaço onde o
canto seja uma ação livre, inclusiva, para que assim os alunos possam trabalhar a
autoconfiança de se deixarem conduzir pelo fazer artístico, suas intuições e trazerem suas
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vivências, que nos são extremamente valorosas, contribuindo de fato com as manipulação e
manejo do canto popular. Além disso, levamos nossos aprendizados das disciplinas
proporcionadas pelo curso de música da Unila como discentes, que se fazem possíveis e
aplicáveis tanto para os participantes que ainda não haviam tido algum contato com o canto,
como para aqueles que de alguma maneira já o faziam. A diversidade do grupo é sem
dúvida uma das riquezas deste Curso Preparatório, onde alunos com necessidades,
pensamentos, linguagem e idioma diferentes, partilham a sala de aula e assimilam tanto por
suas experiências, quanto por presenciarem o aprendizado dos demais. Nos apoiamos nos
livros A estrutura do canto, de Richard Miller, Ciência da voz, de Johan Sundberg e Canto,
uma expressão: princípios básicos de técnica vocal, de Mônica Marsola e Tutti Baê, onde
embasamos exercícios para aquecimento vocal, respiração, ritmo, vocalizes, corpo, voz e
interpretação. As principais dificuldades encontradas pelos alunos são falta de familiaridade
com o ritmo, constância nos exercícios fora da sala de aula e a compreensão sobre as
escalas musicais. Aspectos que estão sendo esmiuçados nas aulas através de exercícios
propostos nas obras citadas acima. Para além da sala de aula é mantido o contato com os
alunos través de um aplicativo, onde se é possível a montagem de grupos das aulas, sendo
possível compartilhar pontos que foram abordados em sala, curiosidades, dúvidas quanto a
ações que envolvam canto e música. O repertório trabalhado com os alunos é escolhido por
eles, são músicas com as quais eles têm afinidade e também músicas propostas por nós
professoras para prática em conjunto. Cantar é a parte da aula que mais os motiva, mesmo
quando sentem timidez, quando acreditam que suas performances não são boas o
suficiente, mesmo que de alguma maneira os participantes depreciem suas apresentações,
é notável o nível de satisfação quando se apresentam uns para os outros e expressam seus
sentidos através do canto, uma vez que estamos exercitando o canto como uma expressão
que rompe barreiras, que une, que nos permite a coletividade, entre outros.

Palavras-chave: canto, música, ensino-aprendizagem.
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1. RESUMEN

Este proyecto nace de una iniciativa que se llevó a cabo entre los años 2012-2016 en la
UNILA en la cual se constató mediante levantamento de datos realizado, que los profesores
de lengua española de las instituciones de Foz de Iguazú carecen de formación permanente
aplicada a su particular contexto de enseñanza en la región de frontera. En base a ello, se
llevó a cabo un proyecto para analizar materiales didácticos que luego dio lugar a nuevos
planteamientos  sobre  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la  lengua,  que  culminó  en  la
presentación de la primera versión de este proyecto en el Edital Proex/2013. Por tanto, el
proyecto que se presenta se apoya en planteamientos que establecen que la enseñanza de
lengua es un componente fundamental para pensar la interculturalidad, en el cual el uso de
una lengua es más que comunicarse,  implica también generar  entornos de diálogos,  de
intercambios y de solidaridad y de espacios de afectos y saberes divesos.  Por lo tanto,
partimos  de  entender  que  la  enseñanza  de  puede  ser  discutida  desde  la  perspectiva
intercultural  crítica  promoviendo  acciones  de  formación  permanente  para  docentes  de
lenguas de la  ciudad de de Foz de Iguazú y region.  El  objetivo general  es fomentar  la
formación continuadad de profesores de lenguas adicionales en el  contexto plurilingue e
intercultural  de  la  frontera,  y  su  objetivos  específico  es  impartir  cursos  de  formación
continuada a profesores de la educación básica pública en la región de frontera. generando
um ambiente de debate acerca de la importancia del plurilinguismo y de la interculturalidad
en  la  enseñaza  y  el  aprendizaje  de  lenguas,  reflexionando  acerca  de  la  necesidad  de
formación  continuada  de los  docentes,  y  publicar  las  reflexiones  y  experiencias  que se
desarrollarán durante la formación. La metodologia esta propuesta de actuación, según ya
se ha desarrollado, se divide en tres ejes: primero un curso teórico-práctico de 40h impartido
en formato híbrido dirigido a los docentes de lenguas, segundo ciclos de talleres prácticos
impartidos por profesores invitados, titulados "Prácticas  Interculturales y plurilingues para
profesores  de  lenguas”  y  por  ultimo  la  publicación  de  un  libro  con  los  resultados  del
proyecto.  Dicha  publicación  será  un  conjunto  de  artículos  y  relatos  de  experiencias
docentes.  Como resultado de esa acción se espera poner  de relieve la  importancia  del
plurilinguismo  y  de  la  interculturalidad  en  la  formación  continuada  de  los  docentes  de
lenguas adicionales, con especial atención al contexto de frontera.

Palabras clave: Enseñaza de lenguas adicionales, interculturalidad, plurilinguismo
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1. RESUMO

Ao longo de sua duração o projeto Escola Divulga Ciências buscou envolver os alunos dos
últimos anos do Ensino Fundamental  das  escolas  públicas  em oficinas  que discutiam a
noção  de  ciência,  propiciando  uma  maior  compreensão  do  papel  do  cientista  e  das
instituições científicas dentro da sociedade. Ao longo do ano de 2022, foram desenvolvidas
atividades  de planejamento  para as  oficinas  presenciais.  Entre os temas e  autores  que
embasaram a criação e adaptação das oficinas  é possível  destacar,  a educomunicação
(SOARES,  1999),  Como adolescentes  apreendem a  ciência  e  a  profissão  de  cientista?
(REZNIK, 2017), Alfabetização científica ou letramento científico?: interesses envolvidos nas
interpretações da noção de scientific literacy (CUNHA, 2017),  O jornal escolar como mídia
contra-hegemônica-jornalismo de escola não modelado pelo jornalismo comercial dominante
(BONINI, 2017), divulgação científica para público infantil (TOROK, 2008), e por fim, ciência
e  desinformação  (CASTELFRANCHI;  FAGUNDES,  2020).  A  partir  do  material  didático-
instrucional Escola Divulga Ciências (FERREIRA; NUNES, 2021), nas oficinas, discutiu-se o
que é ciência e a importância dela em suas vidas; o estereótipo do cientista; as revistas e
jornais  científicos  para  o  público  infanto-juvenil;  a  comunicação  de  ciências  e  a
desinformação e boatos sobre ciência. As atividades foram realizadas na Escola Estadual
Cataratas  do  Iguaçu  e  renderam  discussões  entre  os  discentes  acerca  das  diversas
percepções  de  ciências.  Os  discentes  puderam  compartilhar  suas  acepções  sobre  o
universo  científico  e  os  profissionais  que  dele  fazem  parte,  demonstrando  uma  boa
compreensão e perspicácia ao compartilharem suas ideias, o que possibilitou um melhor
aproveitamento das oficinas. Ao final, os participantes puderam escrever um pequeno jornal
escolar de ciência que sistematizou diversas discussões. Por meio do trabalho, pudemos
contribuir para o aprimoramento do letramento científico e midiático dos discentes.
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midiático.
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1. RESUMO

Foz do Iguaçu, um município centenário, localizado em um espaço estratégico na América
do Sul, onde outrora era conhecido como deserto da mata atlântica, no sertão do extremo
oeste paranaense, hoje se tornou um dos principais polos turísticos do Brasil. Entretanto, o
diálogo com a história da formação e desenvolvimento da cidade encontra obstáculos.
Primeiramente pela ausência de locais que realizam tais ações de educação, como de
espaços que salvaguardam a identidade histórica municipal. O Espaço de Memória do
GRESFI, se utiliza de um dos patrimônios arquitetônicos da cidade, para realizar o resgate
histórico com a comunidade iguaçuense, o prédio do antigo Aeroporto do Parque Nacional
do Iguassú, palco de inúmeras histórias e de significativa relevância para o crescimento da
mesma. O desbravamento aéreo na cidade iniciou no ano de 1935, com a criação do Campo
de Aviação, no intuito de estabelecer uma linha do Correio Aéreo Militar, visto que a cidade
ficava isolada do restante do país, quando o trajeto terrestre até ela levava cerca de 8 dias
por meio da mata. Com a criação do Parque Nacional do Iguaçu (PNI) em 1939, tornou-se
essencial ampliar a conexão com as capitais do estado e do país, sendo assim o aeródromo
ganhou um terminal de passageiros em 1941, inaugurando o Aeroporto do Parque Nacional
do Iguassú. Coube ao arquiteto, Ângelo Alberto Murgel, o desafio de projetar o PNI e o
aeroporto, dando uma característica arquitetônica única para o prédio, um aeroporto rústico,
com aspecto neocolonial. Até o início da década de 70, o aeroporto cumpriu com o objetivo
especial de diminuir a distância entre o extremo oeste paranaense com o resto do país,
sendo transferido para o atual aeroporto da cidade, no final da BR-469. O local do antigo
aeroporto passou a ser ocupado pelo Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu
(GRESFI), clube de sargentos e suboficiais integrantes das três Forças Armadas, onde
ocorreram diversos eventos memoráveis da cidade e que permanecem na memória de boa
parte da população. O projeto de extensão tem como objetivo promover a realização de
visitas históricas de educação patrimonial, através de um circuito histórico-cultural ao longo
do território do aeroporto, percorrendo por 7 pontos de visita. No local, o visitante além de
conhecer a história, observa as mudanças ocorridas ao longo do tempo no conjunto
arquitetônico, visualiza diversos objetos expositivos que trazem imersão, curiosidade e
interação e passa a ter contato com a exposição “Asas da Memória”, dedicada a contar a
história da passagem de Santos Dumont pelas Cataratas do Iguaçu. As visitas têm duração
de 2 horas, ocorrendo por meio de agendamento prévio. Ao longo do projeto de extensão
foram realizadas diversas visitas com a comunidade de Foz do Iguaçu, chegando ao total de
371 visitantes no período de abril de 2021 até o final de agosto de 2022, contando com
públicos variados entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, além de visitas adaptadas
para pessoas com deficiência, pois o acesso aos espaços de cultura deve ser universal.
Refletir acerca da educação e da preservação do patrimônio é analisar áreas políticas,



IV SIEPE  |  350

ISSN: 1983-6554

sociais e econômicas, por meio da cultura, onde o ensinar através do passado se torna
transformador no processo de sensibilização de um futuro menos descartável e presenteísta
(Casco, 2013, p.03). Consideramos essencial a participação da população no conhecimento
da sua história, uma vez que disponibilizado o espaço para a reflexão acerca da sua
memória, houve uma procura e incentivo da comunidade em manter o projeto funcionando e
crescendo. Como acadêmico, é imprescindível atuar em campos que vão além da sala de
aula, podendo estar em contato direto com conhecimentos práticos que auxiliam no
desenvolvimento de habilidades reais de comunicação com as pessoas. Com certeza o
Espaço de Memória do GRESFI é um desses lugares que incentivam a pesquisa, o ensino e
o contato com a comunidade.

Figura 1. visita infantil com a Escola Municipal do Campo Brigadeiro Antônio Sampaio.
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RESUMEN

Uno de los aspectos que más se destacan en la ciudad de Foz de Iguazú es el particular
contexto fronterizo que trae con sí un fuerte flujo migratorio sudamericano y caribeño,
mostrando así la presencia de la diversidad lingüística en distintos entornos e interacciones
culturales, sociales y económicas de las y los habitantes. En lo que se refiere a la promoción
y enseñanza de las lenguas regionales, es común que las personas en situación de
migración reciban propuestas de estudio del portugués de Brasil, sea en la modalidad de
enseñanza de lengua extranjera, adicional o de recepción (acolhimento), sin embargo a esta
importante contribución para la educación lingüística debe añadirse una contrapartida
recíproca que consista en proporcionar a funcionarias y funcionarios de la administración
pública brasileña una formación y capacitación en lenguas vecinas, posibilitando la
intercomprensión y fortaleciendo la ciudadanía del bloque regional. De esta manera el
presente proyecto de extensión que ha sido la continuación de diversos cursos realizados a
lo largo de los últimos cuatro años, está siendo desarrollado en la Receita Federal con
servidoras y servidores públicos que actúan en la ciudad, brindando ya sea información
migratoria, asistencia específica para extranjeros u orientaciones jurídico administrativas a
ciudadanas y ciudadanos que por diferentes motivos buscan asesoramiento en territorio
brasileño. Actualmente se desarrollan encuentros presenciales dos días a la semana, cada
uno con una duración de una hora y media. El curso de español fines específicos vinculado
al proyecto cuenta con un grupo de iniciantes y otro de nivel intermedio y busca enfatizar
una perspectiva basada en la diversidad lingüística, la integración, la intercomprensión y el
dialogo intercultural. Algunas de las actividades son realizadas fuera del horario de clases,
tales como la producción escrita y la comprensión auditiva, cuyo objetivo es reforzar y
aplicar lo visto en los encuentros. El contenido de las clases se adapta a cada uno de los
grupos, con la creación de material didáctico y apoyo de textos informativos, vídeos y
música. Es a partir de esta interacción, que se ha empezado a confeccionar colectivamente
un glosario de intercomprensión integrado por términos y expresiones que muestran una
parte de esa gran diversidad lingüística existente en la triple frontera. Con estas actividades
se espera favorecer la integración regional y la intercomprensión entre agentes públicos de
la región e integrantes de la comunidad fronteriza trinacional, latinoamericana y caribeña.

Palabras clave: Lengua española, frontera, intercomprensión, migración.
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1. RESUMO

Durante o período de isolamento domiciliar devido à Pandemia do Covid-19, foram gravadas
diversas vídeo aulas, tanto de conteúdo teórico quanto prático, acumulando uma grande
quantidade de conteúdo acadêmico, mas disperso em diversos meios digitais. O objetivo
deste projeto de extensão é reunir o conteúdo referente ao curso de Engenharia Civil de
Infraestrutura da Unila em um único local. Para tal, foi criado um canal na plataforma
YouTube denominado “Conexão ECI”. Neste canal foram postadas as vídeo aulas
produzidas não só durante a pandemia, mas também novos conteúdos gravados e editados
durante o ano de 2022. Os vídeos do canal têm a colaboração de diversos professores do
curso, contendo assim temas variados. O objetivo principal é ajudar novos alunos e divulgar
para a comunidade técnica o conhecimento produzido pelos docentes e discentes da UNILA
mostrando de forma transparente a ciência, inovação e engenharia que envolvem o curso de
graduação.

Figura 1. Homepage do canal CONEXÃO ECI.

Palavras-chave: vídeo aulas, conhecimento, ciência, engenharia.
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1.RESUMO

Las escuelas fronterizas posen una fuerte influencia de interculturalidad que forman
nuevas maneras y lazos de comunicación, aprendizaje y respeto entre lenguas. Durante
el proyecto de Frontera Intercultural I (2013-2014) se ha comprometido la importancia de
la diversidad cultural entre fronteras, ya que la importancia de las relaciones entre
frontera tiene su propio dinamismo entre culturas. Es por eso que la incorporación de
enseñanza de cultura e idioma en los municipios fronterizos facilitando su relación de
comunicación y relacionamiento pacifico, al igual que ayuda en una relación de
tolerancia, amistad y valorización de culturas fronteriza. Es por ello que es importante
plantear estas actividades en colegio municipales de enseñanza básica de la ciudad Foz
de Iguazú, porque es en colegios en donde se tiene alumnos brasileños e hispanos
hablante, así fortalecerá relaciones intercultural. Es por ello que este proyecto continua
manteniendo las mismas ideas y finalidad desde sus inicios, actualmente este año está
vinculado bajo la ejecución cooperación técnica 38/2018, en el cual su objetivo es auxiliar
en la implementación de la enseñanza de la lengua española en las escuelas. Dentro de
esos planos, cronogramas semanales establecidos entre el colegio y la coordinadora del
proyecto, se encuentran textos que se leen en conjunto con los alumnos y videos
audiovisuales como seguimiento de las lecturas, relacionamos las leyendas y mitos
países fronterizos para identificar la similitud de palabras y cultura. La música y
actividades didácticas son un elemento clave para relacionar idioma y cultura, ya que son
medio que se escuchan y ocupan en los colegio para un aprendizaje más fluido y
asertivo en su relación. Por medio de colegios municipales de Foz de Iguazú, se
ocuparan 1 hora hasta 2 horas de clases en cursos de 3° Básico de la escuela João XXIII
del municipio Foz de Iguazú. Las actividades realizadas hasta el momento es tener una
bienvenida en español con la incorporación de la canción “buenos días amiguitos,
¿Cómo están?”, dando señales didácticas de que iniciara la clase de español, durante
las primeras clases de dio como inicio la creación de “crachás” en donde deben escribir
su nombre con claridad, coloriendo y diseñando sus colores favoritos, así cada uno y la
profesora los identificada por medio de sus gustos. Al terminar la iniciación de las clases
se hacen varias preguntas y cuestionamientos para identificar “que tema trataremos hoy”,
se escribirá en la pizarra el título del hoy y varias palabras claves de lo que estamos
aprendiendo, mientras más aprendemos sobre de que trataran las clases, los alumnos
asemejan la dinámica de que trataremos todas las clases, al final del día, diseñaremos o
colorearemos diseños sobre que aprendimos en las clases. Como segunda actividad que
se ha realizado durante las clases es incorporara Power Point de resúmenes que lo que
hemos visto clases anteriores, para entender después que tema aprenderemos hoy, la
incorporación de canciones, videos, imágenes, juegos, manualidades etc. Son
actividades más ocupadas para la realización de aprendizaje, que fueron realizadas
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desde el 31 de marzo hasta el 04 de junio en el cual se abordó solo el país de Paraguay
con sus respectiva cultura, música, gastronomía, leyendas y mitos. Al igual que
continuaremos con varias arias culturales como de Chile, Venezuela, Ecuador y
Argentina, base al aprendizaje de los alumnos y el interés de cada estudiante, familias y
el establecimiento que incentivaron en el aprendizaje para incorporarlos en su día a día
de una manera amigable. Los profesores por otro lado quedan interesados en aprender
un idioma, valorizaron el aprendizaje sin interrupciones y disponibilidad espacios,
materiales de cada curso para cada actividad diferente establecida en cada clase. En
conclusión la incentivación y la valorización de lo intercultural en las escuelas y
comunidades académicas es algo primordial para el aprendizaje en áreas fronterizas y
multilingües. Facilitando el aprendizaje del bilingüismo desde las áreas primarias hasta
las secundarias

Palavras-chave: Educacion, Frontera, Interculturalidad, Bilinguismo.
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1. RESUMO

O projeto de extensão destina-se ao desenvolvimento e produção da revista eletrônica
Frontería: revista do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da UNILA,
criada em 2019, com o apoio da PROEX, promovendo o intercâmbio científico entre
membros da área de Letras/Linguística no Brasil e América Latina. A manutenção da revista
também torna possível o fortalecimento e divulgação dos debates sobre temas, perspectivas
e problemas relacionados à área de Letras/Linguística, mais especificamente da Literatura
Comparada com foco na América Latina. As revistas acadêmicas são uma das mais
importantes formas de compartilhamento do conhecimento e um meio de retorno à
comunidade dos investimentos fornecidos às pesquisas desenvolvidas (PACKER, 2011).
Além disso, a divulgação científica visa a aceitação dos trabalhos desenvolvidos pelos
pesquisadores na comunidade científica da área a qual se vincula para que seja
considerada de fato uma contribuição à área (PITREZ, 2009). É relevante ainda salientar
que a revista foi desenvolvida dentro da missão da UNILA, ou seja, busca contribuir com a
integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural,
científico da América Latina. Assim, ao estar aberta à colaboração de pesquisadores de toda
a América Latina e publicizar pesquisas voltadas à região tornando-se um lugar de debate
de temas relevantes da literatura comparada pesquisados no âmbito do PPGLC, a revista
busca contribuir com esta missão. A Frontería funciona dentro da plataforma eletrônica
Open Journal System, disponibilizada pelo Sistema de Publicações da UNILA, através do
qual há o recebimento de artigos, a possibilidade de envio deles para a avaliação, a edição e
publicação dos números da revista. Há um trabalho extra ao sistema que inclui o convite a
professores para a organização de dossiês, a indicação de pareceristas e a orientação de
bolsistas. Ao bolsista cabe a mediação entre todo o trabalho elaborado no sistema e os
organizadores de dossiês e pareceristas, sob a orientação da editora da revista, publicando
um número da revista a cada semestre, bem como a divulgação das chamadas e dos
números publicados. Durante os cinco meses de atuação do bolsista foram publicados dois
números da revista, um referente a 2021.2, outra a 2022.1 e será publicado ainda este ano
um número referente a 2022.2. Além do trabalho com a plataforma, o bolsista também criou
as capas dos números 2 e 3 da revista.

Palavras-chave: revista acadêmica, área de letras, literatura latino-americana.
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1. RESUMO

Idiomas  sem fronteiras  é  um projeto  de extensão  que viabiliza  cursos  de idiomas  para
alunos  e  professores  com  uma  estrutura  dinâmica,  oferecendo  uma  formação  inicial  e
continuada de idiomas para atuarem em processos de internacionalização,  Sabe-se que
hoje,  graças  à  globalização,  várias  pessoas  migram  para  outros  países,  tendo  a
comunicação (compreensão e fala) como a principal dificuldade, pois nem todas possuem
domínio da língua estrangeira a que se dirigem. Este projeto de extensão cumpre a função
de preparar os materiais e acompanhar os professores que ministram os cursos de línguas
como  o  espanhol  e  o  português.  O  plano  de  trabalho  proposto  para  este  projeto  se
caracteriza por: organizar os materiais já existentes para acesso dos participantes; preparar
os  ambientes  virtuais  do  Programa  IsF  para  oferta  de cursos  (presenciais,  híbridos  ou
remotos), preparar e analisar os materiais didáticos a serem aplicados nas aulas dos cursos
do  catálogo  do  IsF,  oferecer  um  espaço  de  comunicação  entre  o  Programa  IsF  e  a
comunidade,  para divulgar  eventos,  além deservir  como ferramenta  para a pesquisa no
ensino de línguas adicionais.  Os principais  resultados que temos até o momento foram
obtidos  através  das  reuniões  semanais  para  discussão  pedagógica  sobre  o  ensino  de
idiomas complementares, revisão de materiais específicos que atendem as necessidades
do Programa IsF e foi feita uma proposta para a abertura dos novos alunos da UNILA 2021-
2.  Concluiu-se  que  houve  um  acompanhamento  bem  sucedido  dos  cursos  de  língua
espanhola, o professor foi acompanhado nas aulas remotas e verificou-se que o material
didático estava adequado para os alunos, assim como as reuniões no campus PTI com a
coordenadora foram de grande ajuda para a revisão dos materiais.

Palavras-chave: Idiomas, estrangeiros, espanhol, português, cursos online, formação. 
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1. RESUMO

In alia verba: ateliê de tradução, revisão textual e diagramação para revista científica, é um
projeto de extensão que realizou tradução, revisão textual e diagramação para a revista
científica “Epistemologias do Sul: Pensamento Social e Político em/para/desde América
Latina, Caribe, África e Ásia” (ISSN: 2526-7655) da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana, com o intuito de garantir sua qualidade acadêmica. A revista teve seu
primeiro número publicado em 2017 e já foram lançadas nove edições com artigos,
resenhas, ensaios e entrevistas. O projeto teve como objetivo realizar traduções de textos
do espanhol, inglês ou francês para o português, assim como fazer revisões textuais das
traduções realizadas e de outros textos publicados na revista. A metodologia do projeto
pressupus uma perspectiva dialógica, na qual se compreendia que a tradução e a revisão
textual não são ações meramente técnicas, mas um trabalho de reflexão sobre os processos
de editoração e de produção de sentido com decisões conjuntas e dialogadas. Dessa
maneira, reuniões periódicas com a equipe editorial foram essenciais para consolidar as
atividades do projeto e propiciar a excelência acadêmica e científica. Houve contato por
meio eletrônico com os autores dos textos para verificar as revisões textuais e outros
assuntos legais. Para o processo editorial, a revista utilizou a plataforma Open Journal
Systems, software livre para a publicação e gerenciamento de periódicos acadêmicos. No
que diz respeito aos resultados, almejou-se a tradução, revisão textual e diagramação de
todos os textos submetidos na revista e publicados nos dois números lançados durante o
período de vigência deste projeto de extensão (2022). Entendemos que, por um lado, a
tradução dos textos efetuada pelo ateliê promoveu a divulgação de textos acadêmicos entre
a comunidade científica de língua portuguesa interessada no escopo temático da revista, e
por outro, a revisão textual ajudou a aperfeiçoar a coerência e coesão textuais dos
conteúdos publicados e, quanto à diagramação, assegurou a qualidade estética e visual da
revista. É importante ressaltar que o papel da extensão universitária é possibilitar um diálogo
entre universidade e sociedade, isto é, criar um espaço para a produção e divulgação de
conhecimentos técnicos e práticos que possam envolver à comunidade acadêmica e
externa. Embora o projeto não teve atividades de contato direto e físico com a comunidade,
acreditamos que o projeto cumpriu seu papel extensionista por permitir a submissão de
textos a qualquer membro da comunidade acadêmica, bem como colocar à disposição uma
variedade de textos acadêmicos e científicos no portal da revista. Desse modo, o projeto
reforçou o interesse e o compromisso pela transmissão de conhecimento e continuidade da
excelência acadêmica. Finalmente, desde que fiz um curso de tradução
inglês-espanhol-inglês, quando estava no ensino médio, a tradução e a revisão textual tem
sido assuntos de grande relevância na minha vida, e esse interesse se fortaleceu quando
comecei a estudar a licenciatura em Letras - Espanhol e Português como línguas
estrangeiras. Já tinha realizado alguns trabalhos de maneira informal, porém, faz-se
necessário destacar a importância deste projeto, por ter me permitido ampliar meus
conhecimentos e ganhar mais experiência no assunto.



IV SIEPE  |  362

ISSN: 1983-6554

Palavras-chave: tradução, revisão textual, diagramação, revista científica.

2. REFERÊNCIAS

CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem & outras metas: ensaios de teoria e crítica literária. São Paulo:
Perspectiva, 1992.

DERRIDA, Jacques. Torres de babel. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2011.

3. AGRADECIMENTOS

Agradeço à PROEX-UNILA por ter financiado minha bolsa, permitindo-me desenvolver efetivamente
as atividades do projeto. Também agradeço ao professor Marcos pela oportunidade de participar
nesse importante projeto.



IV SIEPE  |  363

ISSN: 1983-6554

LA ESCRITURA Y EL AFUERA (LITERATURAS EN EL CONTEXTO
CARCELARIO)

Sigrid Beatriz Varanis Ortega(1), Mario Rene Rodriguez Torres(2)

(1) Bolsista (UNILA). História, ILACH, UNILA. E-mail: sbv.ortega.2017@aluno.unila.edu.br;
(2) Coordenador(a), CARGO (docente/TAE), SIGLA do Instituto ou Setor de Lotação, UNILA

1. RESUMO

La escritura y el afuera é um blog que tem como objetivo reunir textos literários produzidos
no cárcere ou a partir de experiências de encarceramento na América Latina. É um espaço
de divulgação das obras e de articulação dos autores vinculados com a escrita literária no
contexto latino-americano. O blog é disponibilizado em em português e espanhol, As
traduções para uma ou outra são feitas em colaboração entre a equipe do projeto
Laboratório de Tradução da UNILA. O blog também trabalha em parceria com o projeto de
extensão Direito a Poesia, coordenado pela professora Cristiane Checchia. Foi da
experiência desse projeto com oficinas de literatura em cárceres que percebemos a
necessidade de criar um espaço de divulgação e circulação de trabalhos feitos em presídios
da América Latina
Todo o trabalho é colaborativo e pensado de maneira grupal. Em conjunto se decide,
primeiro, qual obra será publicada e depois se passa para a produção do texto com toda a
curadoria das informações necessárias. Segue-se então para a tradução e a revisão, que
também passa sempre pelos colaboradores. Antes de ser publicado, o texto também volta
para a leitura dos autores. Neste ano, foram publicados:

● Manifesto Coletiva Pájarx entre Púas (Passares Entre Farpas), com tradução do
vídeo de apresentação desta coletiva chilena.
● Projeto Andorinhas em Tocantinópolis 2 - Entrevista com Antônio Pereira da Silva,

autor de “Entre pássaros, cegos e respiração: um viver pós-prisão”.
● Livro "Ultrassom" mostra a afetividade e a realidade de jovens privados de liberdade.

(Em processo de tradução).

Por meio das publicações, o blog ajuda a reconhecer as prisões da América Latina como um
espaço de conhecimento e potência criativa e espera ser esse lugar de possibilitar e ampliar
as vozes que falam desde o sistema carcerário. Como aponta José Zuleta, coordenador do
programa Libertad Bajo Palabra na Colombia: “las cárceles tienen una condición de
revelación de la sociedad [...] si uno mira las cárceles, mira la sociedad que tiene” (2010, p.
179).

Palavras-chave: Cárceles de América Latina, literatura, tradução.
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1. RESUMO

Diante do atual cenário educacional, social e político, é notório a importância de um
excelente ensino e aprendizado, visando as melhores metodologias e fazendo ligações do
que se aprende ao que se vive no cotidiano. Estudos e pesquisas revelam que as atividades
incluindo o lúdico como eixo norteador da educação vem transformando o desempenho no
campo educacional como prática psicopedagógica institucional. Logo, trazer o Laboratório
de Ensino de Matemática para perto dos alunos é ótimo para melhor excelência de ensino e
desenvolvimento intelectual. Com isso, desenvolvendo nas pessoas o raciocínio lógico, a
capacidade de resolver problemas, estimulando a criatividade e o pensamento crítico, além
de melhorar o entendimento, a compreensão, entre outros aspectos perante a matemática
ensinada. Esses são alguns dos objetivos principais do projeto de extensão Laboratório de
Ensino de Matemática, que através de uma metodologia dinâmica, lúdica e gamificada, traz
o ensino matemático de forma didática. Portanto, procuramos trazer a matemática de
maneira que as pessoas sejam capazes de compreender o quanto ela pode ser útil no
cotidiano, direta ou indiretamente, entendendo de modo simplificado e manuseável como a
matemática está presente em diversas situações, podendo muitas vezes serem visíveis as
explicações, fórmulas, teoremas e outras demonstrações que antes eram apenas palavras e
frases soltas colocadas em uma lousa ou livro didático. Assim, estimulando o melhor
rendimento dos alunos e elevando a motivação para aprender, conseguindo também
desenvolver a autoconfiança, a capacidade de concentração e raciocínio dos estudantes. Já
os extensionistas universitários, desfrutam do primeiro contato com alunos, professores,
escolas e com conteúdos que futuramente irão lecionar, sendo um projeto de muita
importância para a formação dos licenciandos. Sendo assim, o discente faz pesquisas
desenvolvendo roteiros de criação, confecções, exposições e aplicações de recursos para o
ensino da matemática, adquirindo experiência ao aplicar na prática novas metodologias para
a aprendizagem, explorando ferramentas e recursos didáticos que permitirão um maior
conhecimento e aprimoramento da teoria relacionada ao ensino e educação matemática.
Portanto, o projeto de extensão Laboratório de Ensino de Matemática busca não apenas
reforçar os conteúdos de matemática ensinados na escola como também fazer os alunos
refletirem sobre esses conhecimentos, o professor (discentes participantes do projeto) atua
como um mediador de saberes e não apenas um detentor do conhecimento, auxiliando os
alunos. Deste modo, os alunos deixam de ser meros ouvintes e tornam-se responsáveis
pelo seu próprio conhecimento. Assim o projeto atua não só no ensino de matemática, mas
na construção da cidadania destes alunos, portanto, o conhecimento adquirido por eles não
fica retido, pois procura-se contextualizar cada conteúdo ensinado de maneira que o mesmo
consiga identificar e aplicar os conhecimentos aprendidos no seu dia a dia. Com isto o aluno
não só aprende, como também propaga esses conhecimentos dentro do seu círculo social.
Além do viés de construção do saber, o projeto busca introduzir os conceitos matemáticos
através de recursos atrativos para a faixa etária que se leciona, assim, utilizando uma
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história como ponto de partida, fazendo conexões com a vida, explicando e trazendo um
contexto. Com o fim de uma geração e entrada da geração 2000 nas escolas, nos
deparamos com estudantes que já nasceram “conectados”, acostumados com smartphones,
internet e redes sociais a todo momento. Assim, usando a tecnologia e gamificação a nosso
favor, utilizamos atividades que atraem essa estudantes, como filmes, uso de computadores,
softwares, sites, aplicativos e usando jogos palpáveis (como: bingo, tangram, dominó,
corrida das frações, ludo matemático, batalha das operações, recursos de tabuleiro, cartas e
muito mais). Esses recursos lúdicos e dinâmicas contribuem para um processo de
aprendizagem, facilitando o desenvolvimento desses alunos, que atualmente recebem do
professor na escola conteúdos praticamente prontos, apenas com as fórmulas e macetes,
dificultando a compreensão. Para abranger uma quantidade maior de estudantes, os
extensionistas desenvolveram um método em cadeia, onde mais professores (já
profissionais em exercício) de qualquer escola do país ou de outros países também
aplicando os recursos, geram uma cadeia de alunos envolvidos no projeto e beneficiados
com uma educação de qualidade. Assim os recursos são desenvolvidos e postos na
plataforma Google Drive em formato PDF, PPTX ou imagem, ficando disponível para
qualquer professor do mundo a aplicação das dinâmicas, onde os arquivos estão todos em
português. Também são feitos vídeos explicativos e demonstrativos ensinando como
confeccionar e aplicar os recursos dos arquivos, os vídeos se encontram na plataforma do
YouTube, no canal Laboratório de Ensino de Matemática UNILA. Sendo assim, para
conseguir o público desejável, os discentes criaram uma página no Facebook, a qual se
tornou a maior página de laboratório de ensino de matemática de uma universidade do
Brasil, contendo aproximadamente 5 mil seguidores, tendo participação nacional e
internacional muito expressiva. A participação da comunidade se dá na aplicação das
atividades, onde levamos em conta os alunos e professores para um ensino mais lúdico da
matemática, juntamente com a execução da atividade de extensão. Como consequência da
excelência do projeto, fomos selecionados para proporcionar uma Oficina no Festival
Nacional de Matemática, no Rio de Janeiro, organizado pelo IMPA e a SBM. Assim,
proporcionando a transformação socioeducacional dos educadores e educandos, e seus
conhecimentos perante a tão temida matemática. Além da contribuição na formação
acadêmica dos estudantes envolvidos. Com a visibilidade dos recursos nos meios sociais
atualmente, com comentários e interações, vemos que os recursos funcionam e isso gera
grande satisfação aos extensionistas. Concluímos que os objetivos foram alcançados,
tomando como referencial o desenvolvimento e resultados, uma vez que o público cresceu,
com muitas visualizações e interação com o projeto, desse modo mostrando a importância
desses conteúdos e recursos para o ensino da matemática. Portanto, os ganhos são no
desenvolvimento da educação nacional e dos cidadãos, logo, aumentando a cidadania no
quesito educação efetiva e de qualidade para todos.
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1. RESUMO

Dentro das questões sociais em relação à migração, línguas e cultura, assim como o foco da
Universidade Federal da Integração-latino Americana, surgiu a necessidade de oferecer um
curso de língua de português como língua estrangeira que possibilite aos diversos
estudantes conhecer mais a língua, a cultura brasileira, seus direitos, e o contexto da tríplice
fronteira e do Brasil. Nesse contexto, nasce o curso Línguas-culturas para a Integração,
LinCI UNILA. Sendo os estudantes estrangeiros tanto migrantes como residentes do seu
país de origem, o curso ofereceu aulas nas quais se propôs desenvolver mais o português e
o seu uso efetivo fora da sala de aula por parte dos estudantes. O objetivo principal do
programa é: oferecer um curso de português como língua estrangeira/não materna (PLE) -
nível intermediário, considerando os diferentes contextos e diferentes finalidades da
produção e interação linguística na nossa região, com foco nos temas de direitos humanos,
saúde, trabalho e educação. Isto foi conseguido a través de aulas oferecidas no Google
Meet e presencialmente; disponibilizando diversos tipos de atividades na plataforma Google
Classroom; organizando visitas a lugares de interesse de Foz do Iguaçu; e auxiliando aos
estudantes nos seus processos de integração na vida e cultura brasileira. O curso foi guiado
pelos pressupostos de abordagens e metodologias sociointeracionistas,
comunicativa-interculturais, e discursivas. As atividades do Classroom foram criadas
autenticamente, sendo essas atividades avaliativas e somativas, as quais apresentavam
exercícios de compreensão escrita e oral online; produção oral e escrita online; aulas
práticas de compreensão oral e escrita; leituras individuais e coletivas; simulações; produção
de gêneros textuais; entre outros. Todas as semanas eram disponibilizadas novas atividades
e eram revisadas e corrigidas continuamente para o estudante poder acompanhar seu
desenvolvimento. As atividades tratavam temas relevantes para o contexto dos estudantes:
trabalho, educação, saúde, alimentação, serviços públicos, cultura, migração e direitos.
Dentro da análise podem ser destacados dois aspectos principais que ganharam especial
importância durante o curso: 1) a criação de atividades, materiais e objetos digitais; e 2) o
ensino a distância. Ambos itens requerem de uma atenção cuidadosa e exaustiva ainda
mais no ensino de línguas online, pois, o ensino de língua já é multidisciplinar por si mesmo
e o fato de ser online coloca ainda mais desafios. Assim, concluiu-se que o processo de
aprendizagem dos estudantes vai depender em grande medida das atividades
disponibilizadas e a forma em que elas são apresentadas para os estudantes: no ambiente
virtual e nas plataformas usadas pelo curso. Desta forma, com o ensino a distância,
surgiram várias responsabilidades e funções que no presencial não aconteceriam, como a
interação com os estudantes fora da plataforma principal da aula, que nesse caso é o
Google Classroom, como no WhatsApp e no correio eletrônico. Além disso, se evidenciou a
relevância do professor e/o monitor no uso dessas tecnologias a fim de disponibilizar um
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curso agradável e que funcione bem, salientando que a sala de aula (online e virtual) não é
o único momento e espaço em que o professor trabalha, sendo requeridas muitas horas e
esforço para poder oferecer uma educação de qualidade.

Figura 1 Visita ao Marco das Três Fronteiras. Fonte: Perfil do LinCI no Instagram @linci.unila.

Palavras-chave: Português Língua Estrangeira, Ensino online, Materiais didáticos, Migração.
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1. RESUMO

o curso obteve em torno de 11 alunos frequentando as aulas e 36 matriculados. Foi
observado um resu O presente projeto de extensão intitulado matemática básica possuiu
como objetivo proporcionar conhecimentos básicos matemáticos, essenciais para o ensino
superior, contribuindo positivamente para o desenvolvimento dos alunos. A metodologia
utilizada foi feita através de aulas presenciais, materiais de apoio em formato de PDF,
videoaulas postadas no canal do YouTube e monitorias realizadas para tirar dúvidas
referente aos temas estudados, a comunicação empregada foi por meio do ZIMBRA UNILA,
enviando os links da monitoria, horários de aulas e materiais da semana, permitindo assim
maior interação com os alunos. Foi realizado edições de vídeos para postagem no YouTube
de cada semana, suporte nas aulas realizadas aos sábados com aproximadamente 120min
cada em 5 semanas, monitorias de em torno 60 min cada para resolução de exercícios e
retirar dúvidas dos conteúdos, como também aplicado o exame final e fiz a correção das
provas aplicadas, realizando a análise de resultado antes e pós o curso. Como resultado, o
curso de matemática básica obteve 8 alunos completando 100% do curso, entre eles 6
alunos apresentaram melhores notas em relação ao último e primeiro exame, uma aluna
obteve mesma pontuação e um aluno obteve 1,2 pontos a menos que a primeira prova, além
disso ltado positivo, ótima interação entre alunos, monitor e professores, assim
possibilitando tirar dúvidas dos conteúdos estudados e sua maior fixação para utilização
futuramente na vida universitária, além disso ao observar as notas do primeiro e último
exame, 75% obtiveram maior pontuação em comparação.
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1. RESUMEN
El reconocimiento de títulos es un tema sobre el cual existe abundante literatura y diversos
abordajes y perspectivas, ganando en las últimas décadas mayor visibilidad. Sin embargo,
este procedimiento supone, de manera frecuente, problemas para quienes realizan el trámite
(suele demorar, acostumbra ser arancelando, mucha documentación apostillada y/o
certificada debe ser presentada, etc.) y en caso de no existir convenios internacionales para
el reconocimiento, suelen ser las Instituciones de Educación Superior (IES) quienes realizan
el trámite. Asimismo, el reconocimiento es muy importante para quienes se formaron fuera
del país de residencia porque, por lo general, los/as trabajadores/as portadores/as de títulos
emitidos en el exterior deben, para ejercer su profesión, validar su diploma. Además de las
características de este trámite, la Universidad Federal da Integración Latinoamericana
(UNILA) cuenta con una gran cantidad de estudiantes internacionales y docentes de
diversos orígenes que han debido, en muchos casos, validar sus títulos secundarios o
universitarios para cursar o trabajar en Brasil. Igualmente, numerosos graduados/as que
retornaron a sus países de origen deben o han debido reconocer sus diplomas. Frente a
estas particularidades y problemáticas de la comunidad interna y externa de la UNILA, en
2019 nació el proyecto de extensión “Núcleo de Orientación sobre revalidación y
reconocimiento de diplomas de educación media y educación superior”. De este modo,
nuestro escrito tiene como objetivo describir y analizar las características, alcances y
desafíos del Núcleo de orientación. En términos teóricos, nuestro artículo y práctica
extensionista sigue los aportes del materialismo dialéctico y de la teoría crítica;
metodológicamente trabajamos con técnicas cualitativas, relevando y analizando fuentes
primarias sobre los mecanismos de reconocimiento y realizando entrevistas a funcionarios
relacionados con este tipo de trámites y personas que deben o tuvieron que reconocer sus
titulaciones. Vale destacar que a lo largo del texto utilizaremos de forma genérica el
concepto de reconocimiento, denominación que abarca a varios tipos de procedimientos
usados para otorgar validez a títulos y estudios realizados en el extranjero. Este trámite
permite que los títulos y estudios obtenidos en el exterior pasen a tener la misma validez que
los expedidos por las IES habilitadas en un determinado país. El Núcleo de orientación ha
actuado por más de tres años realizando diferentes actividades: 1) brindar información y
orientar sobre el procedimiento de reconocimiento; 2) realización de entrevistas y
relevamiento bibliográfico y normativo constante sobre las legislaciones vigentes en los
países del MERCOSUR, así como los acuerdos intra bloque y los mecanismos que poseen
las universidades referentes al reconocimiento de títulos de educación superior; 3) uso de
plataformas digitales como Facebook e Instagram, principalmente para la divulgación de
temas relacionados al reconocimiento, además del uso de un correo electrónico propio
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(nucleodeorientacion@gmail.com) como canal de comunicación para responder dudas e
inquietudes de los/as interesados/as; 4) participación en eventos científicos; 5) elaboración
del logo del Núcleo de Orientación por la voluntaria Melanys Yessenia Rodríguez Girón; 6)
redacción de artículos. En los más de tres años de funcionamiento de la acción, numerosas
personas, principalmente de la comunidad externa de la UNILA, nos han contactado para
para conocer sobre los mecanismos de reconocimiento, destacándose en los últimos dos
años graduados/as de medicina que estudiaron o se formaron en universidades situadas en
ciudades fronterizas de Paraguay y Brasil, y gran cantidad de migrantes venezolanos.
Inclusive, algunas personas han consultado para validar su diploma en nuestra universidad.
Además, más del 70 % de las consultas que recibimos tenían interés en reconocer su
diploma de grado, principalmente en Brasil. En menor medida las consultas se referían a
reconocer títulos de posgrado o del secundario. De cualquier forma, el número de personas
que nos contactaron ha cesado, estimulándonos a continuar con la acción. Pensamos que
este aumento en el número de consultas se relaciona con la difusión que se le ha dado al
Núcleo a través de diferentes canales; inclusive, durante la pandemia de Covid-19, las
preguntas y solicitudes de orientación por parte de la comunidad aumentaron
considerablemente. En este sentido, podemos decir que el Núcleo de orientación ha servido,
en gran medida, para aclarar dudas y orientar a las personas que se han contactado a
través de nuestros canales de difusión; usando las informaciones recopiladas por nuestro
equipo, hemos podido responder a la mayoría de las dudas. Además, es importante
mencionar la influencia del Núcleo en la formación académica de los/as alumnos/as, en
especial aquellos/as envueltos/as en la investigación y el funcionamiento del proyecto de
extensión; estos/as jóvenes no solo desarrollan técnicas de investigación y recopilación de
información, sino que también están constantemente produciendo nuevos conocimientos
junto a los/as docentes involucrados/as, lo que les da la oportunidad de escribir y publicar
artículos, participar de eventos. En síntesis, la acción ha contribuido positivamente en la
formación de los/as futuros profesionales. Podemos concluir que en el marco del Núcleo de
orientación hemos cumplido con nuestros objetivos: 1) orientar a estudiantes y profesionales
sobre este tema, incidiendo de manera positiva en la comunidad interna y externa de la
universidad; 2) recopilar información y fuentes que nos permite estar actualizadas sobre
normas y procesos de reconocimiento en los países del MERCOSUR 3) Formar/nos; 4)
aportar al conocimiento académico y científico. 5) Contribuir con la extensión y la función
social de la universidad pública. En términos de limitaciones, consideramos que el Núcleo
aún debe salir de la región trinacional; hasta el momento la mayor cantidad de consultas
recibidas son para reconocer titulaciones en Brasil. Por último, y como sugerencia,
pensamos que las IES precisan abordar y discutir más el reconocimiento de títulos y sus
problemáticas, recuperando los aportes y contribuciones desarrolladas en la universidad
pública.
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1. RESUMO

O projeto teve como objetivo geral colaborar e promover o processo colaborativo e
formativo, a partir da comunidade acadêmica e de servidores municipais de Foz do Iguaçu e
da Região Trinacional, a construção de um Plano de Relações Internacionais do Município
de Foz do Iguaçu, tendo por base os Acordos sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas do
Mercosul, em qual a República Federativa do Brasil mantém com a República da Argentina,
República do Paraguai e com o próprio Mercosul. O projeto atuou com a Direção de
Assuntos Internacionais (DIAI) do município de Foz e a Rede de profissionais e
pesquisadores em Paradiplomacia e Internacionalização Territorial (REPIT). De tal forma, o
trabalho priorizou reconhecer o novo sentido para as fronteiras na dimensão regional. Nesse
contexto regional, deixa-se para trás a representação e os símbolos de ameaças à
segurança nacional e de marcos de separação associados aos territórios fronteiriços.
Todavia, para a consolidação de fronteiras cooperativas devem ser identificados os espaços
de aproximação entre os povos. Para isso a Paradiplomacia, enquanto governança local
internacional, também exerce a mediação e a interlocução com mais e novos atores
transfronteiriços. Portanto, fez-se necessário a compreensão das políticas públicas locais a
partir do espectro cooperativo internacional, uma vez que a projeção dos municípios/cidades
como atores locais/globais, ou locais, demanda um conjunto de ações sincrônicas com a
política externa estatal até a capacitação dos tomadores de decisão dos municípios,
desenvolvendo uma sinergia entre a Paradiplomacia e a Diplomacia Estatal. A vocação das
políticas transfronteiriças é a especificidade, que permite mediações e arranjos capazes de
atender a ampla diversidade de demandas a partir dos atores locais. Mediante o exposto, a
finalização do diagnóstico participativo do interesse local internacional, que vem sendo
realizado por esse projeto desde 2019, junto à (DIAI), contribui para o encaminhamento da
primeira política municipal de Relações Internacionais de uma cidade de fronteira,
cumprindo a missão da UNILA através da prática extensionista e servindo às demandas da
integração regional. Dessarte, a metodologia do projeto utilizou um modelo de construção de
política pública participativo, organizado a partir de alguns objetivos, como a definição de
uma agenda, identificação de alternativas, avaliação, seleção das opções, análises e termos
de efetivação. Nos termos da legislação, o Acordo de Localidades Fronteiriças (ALF) define
quem são os agentes e quais as políticas de bem estar, que devem ser construídas. Assim,
de acordo com o Plano de Cooperação, realizou-se encontros desses atores para formação
e construção coletiva de uma agenda comum, pois todos formam uma comunidade de
aprendizagem que participam como grupo focal do processo de construção do diagnóstico e
das soluções conjuntas para a cooperação. Como o Acordo tem por essência a promoção
de cooperação por meio do bem estar social, a metodologia utilizada foi a PAP
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(Pesquisa-Ação-Participante)(FALS BORDA, 1983). O projeto já realizou setenta e oito (78)
entrevistas que foram todas transcritas ao longo desse ano, e estão encaminhadas para a
pré-análise que servem ao diagnóstico preliminar dos interesses locais internacionais
(VILLARRUEL, 2019). Participaram desse trabalho não só a bolsista, como trinta e seis (36)
estudantes do curso de relações internacionais e integração, entre o curso de graduação e
programas de pós-graduação. No final do ano serão realizadas as oficinas participativas, a
última etapa da metodologia, para ampliar o diagnóstico coletivo sobre os problemas, as
boas práticas e as soluções do plano municipal de relações internacionais. Ademais, o
projeto teve influência direta na disciplina ‘Diplomacia Federativa, paradiplomacia,
diplomacia de governos subnacionais e a sociedade civil nas Relações Internacionais’, do
curso de Relações Internacionais e Integração da (UNILA) que realizou-se no semestre
2021.9 do curso. O projeto, por essas razões, associa-se à essa tendência contemporânea
por políticas interestatais transfronteiriças, resultante dos novíssimos tempos
integracionistas, que se inauguram. Logo, os resultados estão envoltos principalmente pela
mobilização da rede de atores principais para a implementação do Acordo sobre
Localidades Fronteiriças Vinculadas vigente entre República Federativa do Brasil e
República da Argentina, e firmado entre Brasil e República do Paraguai, além da realização
do diagnóstico preliminar para o Plano de Relações Internacionais do Município de Foz do
Iguaçu. A execução dessa prática de extensão, junto dos atores locais internacionais da
fronteira trinacional, somado à realização de uma disciplina optativa prática sobre a
Paradiplomacia para cooperação transfronteiriça aplicam a curricularização da extensão e
transformou a (DIAI) em espaço educador de relações internacionais e integração.
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1. RESUMO
O projeto Pedagogia de Fronteira tem como objetivo geral reflexionar e planificar uma
política educativa intercultural e multilíngue pensada para as fronteiras, em planificação
direta com as/os docentes que trabalham no ensino infantil e fundamental na rede municipal
de ensino da cidade de Foz do Iguaçu, problematizando conceitos como fronteira,
interculturalidade, letramento crítico, plurilinguismo e território. 
A região trinacional, constituída pelas cidades de Foz do Iguaçu; Ciudad del Este e Puerto
Iguaçu, abriga uma imensa gama de variedade linguística, artística e cultural. Em um espaço
multilíngue e pluricultural, o imaginário existente sobre a concepção do sujeito fronteiriço não
pode ser concebido fora de seu contexto local e contingente, pois tomamos aqui como
pressuposto que a realidade não existe fora do sujeito; ela está intrinsecamente ligada a ele
(MATURANA 2006), sendo construída socialmente (MOITA LOPES 2003) e desta forma não
é possível conceber a existência de uma única realidade, mas sim de realidades
apreendidas a partir do olhar do observador, construindo as identidades de forma relacional.
A metodologia foi de ação participativa baseada na perspectiva do sociólogo colombiano
Osvaldo Fals Borda (2009). As aulas são ministradas no período da manhã, de quartas às
sextas e são planejadas de forma conjunta entre a equipe de professores da UNILA, os
bolsistas dos projetos de extensão e os professores e coordenadores da rede municipal. A
formação docente também tem sido muito importante nesse processo de planejamento em
conjunto, sendo realizadas reuniões mensais, com os professores da rede e sendo
ministradas pela equipe de professores da universidade. 
As atividades desenvolvidas até o momento envolveram principalmente a aplicação da
proposta do ensino de espanhol na rede municipal de escolas nas turmas de primeiro até o
terceiro ano do ensino fundamental I, assim como a realização de encontros semanais de
capacitação dos professores que atuam ministrando a matéria e a elaboração de material
didático a ser utilizado nas aulas de espanhol.
Esse trabalho em conjunto levou à Escola Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de
Souza, em que o bolsista tem trabalhado desde o início do projeto no ano em curso, a ser
vencedora do Prêmio Cruzando fronteiras, realizado pela Organização dos Estados
Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).
O projeto durante o ano em curso estará focado no trabalho junto com a Secretaria de
Educação Municipal na implementação do ensino de espanhol na rede básica, para crianças
do fundamental I, em três escolas de tempo integral seguindo a seguinte metodologia: a)
trabalhar os diversos conceitos de cultura; b) trabalhar conceitos de inter e transculturalidade
na aula; c) combater os preconceitos presentes na sala de aula; d) favorecer a compreensão
das relações étnicas; e) trabalhar as relações e interações sociais da região; f) promover o
aprendizado das línguas da região; g) compreender a pedagogia intercultural como
transformadora na sala de aula; h) tecer a interculturalidade a partir das grietas; e) analisar



IV SIEPE  |  377

ISSN: 1983-6554

conceitos decolonizadores para transformar a educação desde uma perspectiva dialógica.
Para o bolsista, discente do quarto período do curso de Mediação Cultural- Artes e Letras,
tem sido uma experiência de contato direto em sala de aula com alunos e professores do
município, fato que é de vital importância para o crescimento profissional, entendendo que a
aprendizagem decolonial implica o autoconhecimento e a compreensão do contexto cultural
em que emergimos, pensando em metodologias outras que nos permitam a transformação
social do território. As vozes na fronteira emergem desde diferentes contextos e culturas na
rede dinâmica das singularidades e conflitos fronteiriços.
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1. RESUMO

A necessidade de buscar formas de estímulos aos estudantes em salas de aula não deve
cessar. É sabido que há várias possibilidades didático-metodológicas úteis que podem ser
utilizadas para este intuito, porém, há, em especial, uma que vem ganhando amplo destaque
nos contextos educacionais: os jogos. Segundo Gee (2009), os jogos são ferramentas que
motivam e engajam seus usuários de modo que permaneçam por horas em uma tarefa
tendo como intuito atingir um objetivo pré-determinado. Diante desse cenário, este projeto
visou mostrar como o uso da tecnologia em sala de aula pode ser promissora em incentivar
o aluno a ter maior engajamento, criatividade e participação durante as atividades de
aprendizado. Para tanto, elaboramos algumas estratégias criativas para uso em sala de
aula, a citar, rebus sobre conceitos químicos e que foi divulgado gratuitamente por meio das
redes sociais e um escape room portátil que foi aplicado em turmas do Ensino Médio de
uma Escola Pública da Educação Básica, além disso, desenvolvemos um jogo para celular -
uma espécie de forca online, que foi denominado de “PalavrODS” (Figura 1). Este último,
também com o foco na melhoria da qualidade do ensino de ciências, abordou os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que compõem a Agenda 2030 da UNESCO para o
Desenvolvimento Sustentável, atuando como uma ferramenta didática promissora para
discutir e divulgar os ODS em sala de aula. O jogo, baseado no modelo proposto na página
virtual Coding Nepal (2022), foi desenvolvido com linguagem HTML, CSS e Javascript, e
teve como inspiração um outro jogo chamado “Wordle”, que viralizou no início do ano de
2022. Contendo um banco de cerca de 80 palavras, o objetivo do aluno é acertar a palavra
no menor número de tentativas para obter uma maior pontuação que é definida pela
quantidade de tentativas que ele levou para chegar até a resposta correta. No total, são 5
tentativas por cada palavra, em que um acerto da letra não diminui as tentativas restantes. A
aplicação do jogo teve também como objetivo denotar a importância do ‘mobile learning’, já
que o uso dos celulares e tablets se tornou indispensável nas nossas vidas, principalmente
após a pandemia. Para a metodologia, realizamos uma intervenção pedagógica com alunos
do Ensino Médio numa escola da Educação Básica em Foz do Iguaçu para coletar as
percepções sobre o jogo. Para a composição dos dados, utilizamos um questionário e a
técnica de associação de palavras. Como resultados, embora tenha ficado evidente a
defasagem da aprendizagem dos alunos, visto que a maioria desconheciam os ODS,
percebemos que o “PalavrODS” incentivou estímulos que nos trouxe a percepção que os
alunos demonstraram amplo interesse no jogo, e, consequentemente, na temática abordada.
Entretanto, observamos que alguns alunos optaram por utilizar o método de tentativa e erro
com estratégia de jogabilidade, além de que houve uma disparidade na concentração de
alguns alunos para a resolução das palavras e um intervalo de tempo maior do que o
esperado para a maioria das palavras. Para combater as limitações encontradas,
observamos que se torna interessante aplicar o jogo em pares de alunos para permitir uma
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maior interação e colaboração entre eles durante a resolução de problemas; além de
aumentar o número de dicas e, consequentemente, alterar o sistema de pontuação, caso o
aluno solicite mais dicas.

Figura 1. Design do jogo “PalavrODS”.

Palavras-chave: ODS, Criatividade, Jogo, Sustentabilidade.

2. REFERÊNCIAS

1. GEE, J. P. Bons videogames e boa aprendizagem. Revista Perspectiva, v. 27, nº 2, p. 167-178, 2019.

2. Word Guessing Game in HTML CSS & JavaScript. Coding Nepal, 2022. Disponível em: <
https://www.codingnepalweb.com/word-guessing-game-html-css-javascript/>. Acesso em: 31 de agosto de 2022.

3. AGRADECIMENTOS

Agradeço à orientadora do projeto e à UNILA pela oportunidade participar de um projeto que contribui
na divulgação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável Educação 2030.



IV SIEPE  |  380

ISSN: 1983-6554
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1. RESUMO

O projeto de extensão “Pesquisa da História Oral: Fluxos Migratórios" nasceu pelo interesse
em  conhecer  e  dar  a  conhecer  as  experiências  da  vida  e  saberes  linguísticos
compartilhados por estudantes da Unila e famílias com diferentes contextos de atuação e
uso de diferentes idiomas; com isso o projeto procura trazer temáticas relacionadas com a
discriminaçao e a falta de autovalorização das diferentes culturas, fomentando a discussão e
conscientização coletiva e plural.  O tema proposto pelo projeto resulta pertinente não só
para o cenário brasileiro, mas também para Latinoamericano, permitindo perceber como um
projeto  de  extensão  sobre  culturas  linguísticas  na  UNILA  pode  fortalecer  a  atitude
integradora, facilitando a capacitação de quem escolhe nossa faculdade para estudar e se
transformar em agente intercultural. Para conseguir alcançar os objetivos do nosso projeto
dividimos o processo em 4 etapas, sendo elas: pesquisas (informações relacionadas com a
temática),  entrevistas  (a  diferentes  pessoas  da  nossa  comunidade  acadêmica),
arquivamento (um espaço para compilar  todo o realizado)  e divulgação (do resultado do
projeto).  Ditas  etapas  se  complementam  e  se  relacionam  entre  elas  para  que  nossos
resultados sejam o mais completos possível. Após uma análise dos diferentes meios, se
decidiu que o melhor espaço para realizar o arquivamento e assim posterior divulgação do
projeto seria a criação de um site. Dito site foi feito e organizado por nós, nele é possível
encontrar todas as informações para entender de que se trata o projeto de extensão, mas
também será uma plataforma onde colocaremos os resultados das nossas atuais e futuras
pesquisas. O site será público e divulgado para que toda a comunidade acadêmica possa
ter  acesso  ao  nosso  trabalho,  o  nome  do  site  é  H.O.P.O  (História  Oral  dos  Povos
Originários)  e  ele  será  uma  plataforma de  construção  e  transmissão  de  conhecimento.
Esperamos que desta forma o projeto consiga alcançar nossa meta de formalizar um acervo
de materiais e de história das línguas e culturas, e que o mesmo sirva como um canal para a
pesquisa de culturas migrantes.

Figura 1. Logotipo do site HOPO.

Palavras-chave: história, pesquisa, linguística, saberes.
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1. RESUMO

Tendo em conta que não é de hoje que o Brasil recebe muitas pessoas vindas de outros
países, em variadas ou distintas situações, como, por exemplo, estudantes, trabalhadores,
refugiados ou imigrantes que necessitam aprender português para melhor interagir, integrar
e sobreviver em nosso país, em especial nas regiões de fronteiras. Esse trabalho visou
buscar e levantar como se dá tal ensino do português brasileiro para as crianças que vem
engajadas dentro destes grupos que adentram nas regiões brasileiras, ou sejam, filhos e
muitas vezes órfãos dessas trajetórias de vidas arrebatadas por mudanças inesperadas,
acarretadas por guerras, violência, crises econômicas, políticas, ambientais e sociais etc.
Para isso foram feitos levantamentos de cursos de extensão em diversas repartições
públicas do Brasil que tinham ou vinham fazendo algum tipo de trabalho ou pesquisa dessa
magnitude, para que se pudesse ver o quão necessário se faz uma implantação diferenciada
para se adequar o ensino de português brasileiro como Língua de Acolhimento (LA) para
tais crianças nas redes públicas do nosso país. O ensino de português como LA em especial
para as crianças com outras línguas maternas, se faz necessário diante do cenário que se
vê em muitas regiões do Brasil, e nesse sentido esse trabalho visa a elaboração de um
material didático diferenciado e a longo prazo na sua implantação em escolas públicas da
região da Tríplice Fronteira. As sequências didáticas foram baseadas em pesquisas e
estudos, que buscam uma proposta de ensino onde o aprendiz se sinta acolhido por uma
outra língua que fará parte de sua vida, mas que dentro da mesma esse sujeito consiga
enxergar sinais e marcas de inclusão de sua própria língua de origem e também de outras
culturas em geral, e não só a cultura e costumes da língua em questão que está sendo
ensinada, no caso o português brasileiro. O presente projeto tem como principal base
epistemológica o letramento crítico, partindo de um ponto de vista ontológico esta
perspectiva parte do entendimento de que a realidade não é algo que possa ser
concretamente capturada e conhecida definitivamente. Nesta visão, a realidade não existe
fora do sujeito; ela está intrinsecamente ligada a ele. Assim, a realidade é construída a partir
do olhar do observador (MATURANA, 2006) e pela linguagem, sendo ela determinada
histórica, social, política, ideológica e discursivamente; e desta forma não é possível
conceber a existência de uma única realidade, mas sim de realidades apreendidas a partir
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do olhar do observador. Ao não dissociarmos a realidade do olhar do observador,
compreendemos que há diferentes realidades possíveis e legítimas, porque são construídas
por uma linguagem que é formada através de uma concepção histórica, social e política.
Sendo assim, vivemos concomitantemente com várias realidades possíveis e
sócio-culturalmente construídas. O objetivo do meu trabalho é montar uma sequência
didática utilizando o livro: Mitos, contos e lendas da América Latina e do Caribe, 2008, que
fará parte de um montante para se produzir um material didático completo, e com isso tentar
fazer com que crianças migrantes ou refugiadas que busquem aprender o português
brasileiro em nossas escolas públicas, se sintam acolhidas pela língua portuguesa através
da possibilidade e oportunidade de se enxergarem dentro de um material didático, onde elas
estão aprendendo outra língua que não é a delas mas que valoriza suas línguas e culturas e
outras tantas mais.

Palavras-chave: ensino fundamental I, português, acolhimento, crianças
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1.RESUMO

El proyecto de corta duración tuvo como principal objetivo dotar a los participantes de las
herramientas necesarias para que puedan estructurar una exposición oral en español en
contextos académicos. El público principal fueron estudiantes universitarios brasileños con
una base previa en la lengua española, los inscritos conformaron un grupo proveniente de
varias ciudades y estados de Brasil. El curso fue dividido en cuatro sesiones temáticas
semanales. El primer tema fue la comunicación verbal y no verbal, luego cómo presentar
una comunicación oral, posteriormente como presentar un póster y por último cómo
presentar conferencias y entrevistas. Los encuentros en línea tuvieron una duración de una
hora y media cada uno, contando con diversas actividades asincrónicas para realizar hasta
el siguiente encuentro; completando de esa manera una carga de veinte horas en total. Se
abordaron las principales dificultades a la hora de exponer en un idioma no nativo, lidiar con
la expresión corporal, saber manejar al público, elaborar el material de apoyo y respetar las
características de cada tipo de comunicación oral desde la perspectiva académica. Se pudo
notar a lo largo de las clases impartidas el empeño al realizar las actividades y el interés
sobre la temática. Así pues, concluimos que los encuentros y el material utilizado en las
clases fueron de gran utilidad para los participantes, tanto los alumnos como las docentes
del proyecto. La producción del material didáctico ayudó a identificar los puntos débiles de la
estructura del proyecto, los puntos bien desarrollados y los principales desafíos a la hora de
preparar una exposición oral en contextos académicos. Se pudo concluir que el curso puede
mejorar el desempeño de estudiantes, profesionales y técnicos dentro de la Universidad
Federal de la Integración Latinoamericana y, además de eso, de un público generalizado del
mundo académico de Brasil.

Palavras-chave: enseñanza de la lengua española, oratoria, exposición oral, exposición oral en
contextos académicos.
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1. RESUMO

Desde 2011 a UNILA oferta curso de preparação para o exame Certificado de Proficiência
em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), que é uma das ações institucionais
de promoção do português para falantes de outras línguas. A certificação do Celpe-Bras,
bem como o certificado do curso preparatório em si,  tem sido solicitada por movimentos
sociais que apoiam a população imigrante de Foz do Iguaçu ou de outras localidades para
compor  a  documentação  de naturalização  brasileira.  Nesta  comunicação,  relataremos  a
quinta e a sexta edição online do Curso Preparatório Celpe-Bras que teve como objetivo
oferecer uma preparação para os futuros examinandos e apoiar a permanência de cidadãos
internacionais no nosso país, de forma que a língua ou documentações, no que se refere à
certificação linguística, não sejam barreiras para as pessoas seguirem com suas aspirações
pessoais,  educacionais  e/ou  profissionais.  A  quinta  e  sexta  edição  Curso  Preparatório
Celpe-Bras  foram  oferecidas  por  meio  da  plataforma  institucional  da  UNILA
(https://ead.unila.edu.br). Em colaboração com o curso de Licenciatura em Letras da UNILA,
a ação é também campo de estágio curricular em que a experiência de docência orientada
colabora para a formação de futuras(os) professores avaliadores de línguas. Atuaram no
curso quatro professores, sendo dois discentes de LEPLE e uma professora universitária de
outra  instituição  de  ensino.  Nesta  comunicação,  descreveremos  o  processo  de
planejamento, gestão e oferta dos cursos em 2022. Apresentaremos também reflexões e
relatos de docência e uma breve avaliação da ação quanto à adequação da oferta para
atendimento da população de migrantes da região da Tríplice Fronteira. Com este relato,
esperamos  contribuir  para  o  aprimoramento  dos  futuros  cursos  remotos  da  instituição,
especialmente os que atendem o público de estudantes internacionais.

Palavras-chave: Ensino de Línguas, Celpe-Bras, UNILA, Ensino Remoto.
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1. RESUMO

O principal objetivo do projeto é colaborar no enfrentamento das discriminações através da
elaboração de um E-book direcionado ao ensino médio, que permita a disseminação de
conhecimentos sobre o corpo humano, saúde sexual, adolescência e puberdade, de forma
mais inclusiva em relação à diversidade de gênero, étnico-racial e biotipos corporais. A
representação do corpo humano nos livros de ciências biológicas sempre tem estado sujeita
a padrões estereotipados que pouco se aproximam à diversidade e identidade dos corpos
dos estudantes (VALIENTE, et al 2017). A predominância de padrões de universalização de
corpos tonificados, atléticos, e caucásicos é uma forma de exclusão para quem não possui
tais características impostas pela mídia. Todos os corpos importam e merecem ser
respeitados e representados. Por outro lado, os materiais didáticos atuais ainda mantêm a
tendência notória de uma representação de gênero automaticamente ligada à genitália. As
imagens feminina e masculina são minuciosamente caracterizadas com relação a seu
gênero. O binarismo formula-se como algo biológico, lógico e natural, reforçando a
cisnormatividade; não há lugar para os demais, intersexuais, transexuais e transgêneros. A
sexualidade é direcionada a relações heterossexuais, reprodutivas ou não, embora informe
sobre contracepção o único modelo familiar exposto são pais com filhos. Homossexualidade,
bissexualidade e assexualidade são temas não abordados (ROSA, 2016). A mensagem
visual é um instrumento complementar dos textos, que por vezes diz bem mais que o próprio
texto. Pelo tanto a proposta do E-book é criar ilustrações que retratem corpos humanos mais
diversos em comparação ao que é usualmente encontrado nos materiais didáticos, como
corpos de gênero neutro, de diferentes etnias, com diferentes tons de pele e biotipos. O
e-book será estruturado através do Canva (plataforma online gratuita de design gráfico) e as
ilustrações serão elaboradas a partir de desenhos criados pelos alunos extensionistas e/ou
sites de imagens pagas como Mind the Graph e BioRender. O produto final será revisado e
então divulgado e distribuído à comunidade escolar e à comunidade em geral pela internet,
podendo ser, futuramente, disponibilizado também na forma impressa. Esperamos que o
presente e-book possa auxiliar professores da educação básica no ensino do corpo humano
de forma mais diversa e inclusiva, permitindo aos alunos aprenderem a lidar com
representações de corpos existentes, respeitando as diversidades e contribuindo para a
desconstrução do binarismo e mitigação da discriminação. A proposta está de acordo com
outras iniciativas da UNILA em prol do respeito pela diversidade na instituição e na
comunidade da tríplice fronteira, estendendo e valorizando o papel da universidade pública
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nas demandas sociais. Os alunos extensionistas e a comunidade escolar poderão ampliar
seus conhecimentos sobre anatomia e fisiologia humana enquanto se tornam mais reflexivos
e mais engajados em causas sociais.

Palavras-chave: E-Book, Corpo Humano, Biotipos, Sexualidade.

2. REFERÊNCIAS

1. ROSA, A. C. Sexualidade, gênero e diversidade no livro didático de ciências: um estudo a partir do
material adotado pela rede municipal de ensino de Uberaba, MG. Dissertações de Mestrado em Educação -
Universidade de Uberaba, Uberaba, 2016.

2. VALIENTE, C.; SELLES, S. Representação de corpos humanos em livros didáticos de Ciências em
perspectivas históricas. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI. Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

3. AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à instituição PROEX-UNILA por incentivar a transformação social e o enfrentamento
da discriminação através do apoio ao projeto de extensão.



IV SIEPE  |  390

ISSN: 1983-6554

PROGRAMA PERMANENTE DE LÍNGUAS PARA A COMUNIDADE:
ENSINO E FORMAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO

Karolina Maribel Vivanco Curi1; Luisa Maria Ocampo Agudelo2 

Jorgelina Ivana Tallei3; Valdiney da Costa Lobo4

1 Bolsista UNILA, Medicina, ILACVN, UNILA. 
E-mail: kmv.curi.2017@aluno.unila.edu.br.

2 Bolsista UNILA, Antropologia, ILAACH, UNILA. 
E-mail: lmo.agudelo.2019@aluno.unila.edu.br.

3Coordenadora, DOCENTE, ILAACH, UNILA.
4Orientador, DOCENTE, ILAACH, UNILA.

1. RESUMO

O  Programa  Permanente  de  Línguas  para  a  Comunidade:  ensino  e  formação  para
integração é um programa de extensão que reúne projetos, cursos e eventos relacionados
ao ensino de línguas estrangeiras/adicionais (espanhol, guarani, inglês, italiano, português
etc.)  para  a  comunidade  interna  e  externa,  bem  como  à  formação  de  professores,
desenvolvimento de pesquisa e material  didático na área.  Uma das iniciativas dentro do
programa  foi  realizada  a  partir  da  aprendizagem  do  espanhol  como  língua  adicional
implementada nas escolas municipais da cidade, no ensino fundamental. Nesta perspectiva
é  trabalhado  o  ensino  da  língua  espanhola  a  fim  de  promover  a  interculturalidade  e  o
bilinguismo. Assim como proporcionar uma educação para a Fronteira, incluindo a formação
docente,  voltada  para  atenção  e  acolhimento  aos  alunos  imigrantes. As  atividades  são
realizadas na Escola Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, em Foz do
Iguaçu, Paraná, Brasil; para alunos do 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental 1. A equipe
está  composta  de  três  estudantes  bolsistas  e  professores  de  línguas  da  Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), sempre de quartas às sextas, no período
da manhã, momento em que desenvolvem atividades iniciadas durante o ano de 2022.  A
metodologia se baseia, fundamentalmente, na sensibilização da língua espanhola entendida
desde o contexto de língua vizinha ou de integração desde uma perspectiva interdisciplinar
e intercultural. Desta maneira, estimular práticas de ensino bilíngue e intercultural é pensar
em uma educação para a Fronteira contribuindo desta forma no acolhimento aos alunos
imigrantes,  de  maneira  a  aproximar  as  crianças  que  falam o espanhol  das  demais,  de
nacionalidade brasileira. Além disso, gera valorização da cultura que as crianças trazem de
seus países de origem; estimula o respeito pela língua materna; acolhimento; conhecimento,
interação das diferenças e intersecções que existem entre as culturas dos diferentes países.
Assim,  desde  esta  perspectiva  são  trabalhadas  temáticas  que  permitam  gerar  reflexão
crítica  da  diversidade  cultural  e  consciência  socioambiental  como  xenofobia,  racismo,
conservação  do  meio  ambiente,  entre  outros.  Na  sala  de  aula  vivencia-se  uma prática
colaborativa do conhecimento desde a primeira idade permitindo uma aprendizagem efetiva
da língua espanhola e interação com os estudantes imigrantes. Ademais, demonstra através
de ações afirmativas a importância de uma aprendizagem integral que vai além do ensino de
línguas caminhando em direção de uma educação humanista, inclusiva e crítica. Por tanto,
as ações do programa permitem refletir sobre a relevância de incluir o ensino do espanhol
como  parte  do  currículo  escolar  obrigatório,  devido  estar-nos  em  uma  zona  fronteiriça
(Argentina,  Brasil  e  Paraguai)  e  na  que  as  línguas  oficiais  são  espanhol  e
português.Consideramos que o projeto é efetivo para proporcionar  a democratização do
ensino da língua espanhola na escola,  como também, as ações realizadas fortalecem a
prática acadêmica e atendem algumas das demandas da Secretaria Municipal de Educação
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contribuindo  com a implementação dos projetos-pilotos  no município  de Foz do Iguaçu,
podendo servir de exemplo para realização dessa proposta em outras escolas. Por outro
lado,  o  programa  promove  o  plurilinguismo  e  insere-se  no  planejamento  da  política
linguística  institucional,  de  modo  a  atender  às  demandas  da  comunidade  da  região
fronteiriça e de avanço na inserção internacional  da Universidade.  Mostram ainda ações
articuladas entre a comunidade escolar e a universidade. 

Imagem 1. Estudantes do ensino fundamental 1, da escola Municipal Parigot de Souza em Foz do Iguaçu,
2022. 

Palavras-chave: Bilinguismo, Educação, Integração, Interculturalidade.
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1. RESUMO

Este projeto, orientado a partir do Edital 60/2022/PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, propôs um conjunto de ações para
fortalecer  políticas  de  acolhimento  e  acompanhamento  acadêmico  para  os  estudantes
haitianos na UNILA. Concebidas a partir do Coletivo Rasanbleman, grupo formado desde
2016  entre  a  comunidade  haitiana  da  UNILA,  estas  ações  se  adequam  a  uma  nova
demanda estabelecida com a chegada de centenas de estudantes haitianos, ingressados na
instituição,  particularmente  através  dos  últimos  Editais  de  seleção  para  refugiados  e
portadores de visto humanitário. Muitos desses estudantes ainda não têm proficiência em
língua portuguesa, o que constitui em um dos primeiros obstáculos para sua inserção no
universo acadêmico. Advindos de diferentes realidades socioculturais, além da dificuldade
com a língua também enfrentam problemas para sua ambientação na Universidade, sua
adequação à dinâmica das aulas, às particulares do sistema educativo superior brasileiro
em cada curso escolhido e demais trâmites burocráticos que envolvem a vida acadêmica.
Articulado  a  partir  de  reuniões  entre  grande  parte  desses  estudantes  e  o  Coletivo
Rasanbleman nos últimos meses, esta ação de extensão procurou atuar em parceria com a
Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, os projetos de monitoria, as aulas de português e
espanhol no Ciclo Comum, os núcleos de apoio e demais órgãos universitários para também
dar suporte a esta nova demanda e garantir assim a permanência desses estudantes na
instituição e seu pleno desenvolvimento acadêmico. Como outra frente do Rasanbleman, ele
também esteve vinculado a outras questões culturais que envolvem as atividades usuais do
projeto,  como as oficinas  temáticas sobre arte e cultura e os eventos de celebração da
memória cultural haitiana. A ideia foi criar espaços de interlocução permanentes nos quais o
desenvolvimento  linguístico,  acadêmico  e  intercultural  se  dê  em  uma  ambiente  de
hospitalidade, solidariedade e senso de bem coletivo. A partir dessas considerações, esta
edição do projeto foi pensada em duas frentes de ação. A primeira se dirigiu às atividades
de recepção e acompanhamento acadêmico, o que envolveu a confecção de um guia para
os estudantes, a confecção de material linguístico, a organização de um fórum permanente
sobre multilinguismo e letramento acadêmico plurilíngue, assim como a articulação com os
demais  órgãos  universitários  que  trabalham  nesta  questão.  A  outra  consistiu  em  um
conjunto de oficinas de formação discente e docente que abordaram temas como: diglossia
cultural,  formação étnica do português brasileiro,  formação de professores em contextos
multilíngues, entre outras. Nesta direção, o projeto também contou com a participação de
docentes e discentes de outras instituições com as quais  pretendemos estabelecer  uma
parceria duradoura. Entre esses colaboradores estão pesquisadores da UNICAMP, UFRJ,
UFMG, UFPR e ACNUR. Em decorrência disso, e também por conta das incertezas geradas
no contexto pandêmico, mesmo tendo como horizonte o retorno presencial às aulas, estas
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atividades foram pensadas em modelo  híbrido,  ou seja,  tanto em encontros presenciais
como no  ambiente  virtual  de  interação  ao  qual  tivemos de  nos  acostumar  nesses  dois
últimos anos. Movido nessas duas frentes e mediante essas duas formas de socialização,
esta ação tentou encontrar um espaço para a promoção da hospitalidade, da alteridade e da
integração  plena  da  comunidade  haitiana  ao  projeto  político-educacional  que  a  UNILA
representa.  Entre  os  objetivos  da  ação,  destacam-se:  1)  O  incentivo  à  construção  de
conhecimentos intra e interculturais por meio da troca de experiências, histórias, memórias e
expressões da arte e da cultura;  2) a contribuição para a construção políticas públicas de
acolhimento linguístico,  social  e  cultural  para as comunidades migrantes haitianas;  3)  O
estímulo  à  divulgação  de  saberes  plurais  orientados  à  emancipação  dos  povos,  à  vida
solidária e à descolonização do conhecimento; 4) a colaboração para o desenvolvimento de
políticas institucionais de acolhimento para a comunidade haitiana na UNILA.

Palavras-chave:  comunidade haitiana;  construção  de  conhecimentos  intra  e  interculturais;  ações
acolhimento e acompanhamento acadêmico.
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1. RESUMO

O projeto de extensão, intitulado “Rede de diálogo: a educação em debate”, que teve início
em 2021, possui como objetivo dialogar sobre diferentes temáticas da área da educação,
tendo como ênfase o debate sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Neste ano
de 2022, foram convidados docentes de várias regiões brasileiras e internacionais para o
desenvolvimento das atividades do projeto, oportunizando discussões sobre diversas
problemáticas educacionais, sejam associadas a formação docente, infraestrutura precária,
sistema educativo (papel social da escola) ou/e influência da sociedade na construção de
conhecimento. Sobre os materiais e métodos utilizados para manutenção das lives, utilizou o
site “SteamYard” para compartilhamento no Youtube (canal do projeto), no qual, a bolsista
focou-se na parte técnica dos eventos. Até o momento, realizou-se as seguintes ações:
reunião realizada no dia 23 de maio com o SINPREFI; encontro inicial do projeto Rede de
diálogo no dia 08 de julho, realizado presencialmente em uma escola municipal de Foz do
Iguaçu; live “desafios para a formação de professores: a revogação da Resolução 02.2019 e
BNC Formação" com a profª. Drª Helena Freitas – UNICAMP no dia 15 de julho; live “a
influência das políticas educacionais na prática pedagógica” com a profª. Drª Andréia Nunes
Militão (UEMS) que tem mais de 1000 visualizações; live “gestão democrática: gestão da
educação e da escola” com as profª. Drª Teise Garcia (USP) e Priscilla de Paula Rodrigues
(Prefeitura Municipal de São Paulo); live “financiamento da educação: debates atuais” com
prof. Dr. José Marcelino de Rezende Pinto (USP); live “privatização da educação: em foco
Brasil e Argentina” com as profª. Drª Myrim Feldfeber (UBA) e Dra. Márcia Cossetin (UNILA);
live “políticas de avaliações em larga escala: operacionalização da educação” com as profª.
Drª Flávia Obino Corrêa Werle (UNISINOS) e Erineuda do Amaral Soares (Prefeitura
Municipal de Fortaleza). No total foram 805 inscritos nestes eventos mencionados, sendo a
maioria dos participantes docentes e estudantes de diferentes instituições: UEMS; UNILA;
UNIPLAC; UDC; UNIOESTE; Unespar; UEG; UFFS; UFR; USCS; UFCG; UFRJ; UEMG;
UFPB; bem como SINPREFI (Sindicato dos professores e profissionais da Educação de
Foz do Iguaçu) e professores (as) da rede pública: Escola Municipal João da Costa Viana;
Escola Parigot de Souza; Escola Municipal Altair Ferrais Da Silva Zizo, entre outros. Esses
debates contribuíram para efetivação de uma reflexão crítica sobre temas atuais na área
educacional. Por fim, espera-se dar continuidade às atividades de acordo com os temas
abordados, sobretudo, os que já estão agendados para os próximos meses.
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Tipo Evento Data

Presencial Base Nacional Comum Curricular: reflexões iniciais
– Juliana Franzi

31 de agosto e 21 de setembro

Presencial BNCC e impactos para a Educação Inclusiva – Ana
Paula A. Fonseca

05 de outubro; 23 de novembro
e 07 de dezembro

Presencial BNCC e impactos para as avaliações educacionais
- Juliana Pasini

15 de fevereiro; 15 de março e
26 de abril de 2023

Presencial BNCC e impactos para as políticas educacionais –
Márcia Cossetin

10 de maio; 31 de maio e 28
de junho de 2023

Live Currículo e educação no Chile – María Angélica
Olivia

06 de setembro

Live Currículo e educação na Venezuela  – José
Pascual Mora García

16 de setembro

Live Currículo e educação na Argentina  – Daniel
Feldman

07 de outubro

Live Currículo e educação na Bolívia  – Javier Paredes
Mallea

26 de outubro

Live Currículo e educação no Paraguai – Zélia Maria
Melo de Lima Santos

16 de novembro

Tabela 1. Datas dos próximos eventos no projeto “rede de diálogo: a educação em debate”.

Palavras-chave: Educação; Diálogo; BNCC; Formação docente.
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1. RESUMO

O projeto de extensão tem por objetivo a defesa da universidade pública, gratuita e de
qualidade, divulgar as formas de ingresso nas instituições de ensino superior, com destaque
para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA. Atua nas turmas
concluintes (3º ano regular e 4º ano técnico) do ensino médio das escolas públicas
estaduais de Foz do Iguaçu e região. A apresentação, de 1 aula (50 min em média), aborda
a defesa do ensino superior público de qualidade com acesso democrático e de inclusão
social, os pilares da Universidade Pública (ensino, pesquisa e extensão), a vocação
latino-americana da UNILA, as formas de ingresso no ensino superior (Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, Sistema de Seleção Unificada - SISU, formas de inclusão social e
permanência, Lei de Cotas, Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, bolsas
acadêmicas) e tenta dialogar com os estudantes para sanar dúvidas e desinformações. O
projeto pretende atingir todos os colégios estaduais de Foz do Iguaçu. A execução do
projeto está assentada na Política de Extensão Universitária da UNILA e sua metodologia foi
estruturada para abarcar as diretrizes da mesma, que preza pela interação dialógica com as
instituições públicas de ensino médio. A equipe tenta estabelecer um diálogo de forma
horizontal desde o contato inicial, por telefone, até o momento da visita, com o objetivo de
construir um canal duradouro entre os entes. O envolvimento dos voluntários e bolsistas nas
visitas, permite conhecer a realidade local e o perfil de uma parcela da população,
estudantes do ensino médio/secundário, além do contato direto com a dinâmica escolar,
com impacto na formação do estudante. Demonstrando assim que a entrada dos mesmos
nas Universidades públicas é possível. Até o mês de agosto, a ação visitou 21 colégios, 52
turmas e 1190 estudantes. Dentre eles, 18 colégios estaduais em Foz do Iguaçu, um colégio
em Santa Terezinha de Itaipu, um colégio em Medianeira e um, via Meet, em União da
Vitória - Instituto Federal do Paraná. Quanto a participação da bolsista, esta teve início no
mês de agosto, em função da troca de discentes. Atuando diretamente na execução,
participa da organização dos materiais, das visitas às escolas e da apresentação junto aos
estudantes, tirando dúvidas, incentivando-os para participarem dos processos que possibilita
a entrada dos mesmos no ensino superior. Percebe-se que, por conta da pandemia do
covid-19, muitos estudantes não se inscreveram no ENEM deste ano, porém, após nossa
apresentação, muitos se interessaram pelo ensino superior, com questionamentos sobre a
universidade. É bem visível que muitos dos estudantes não se sentem parte da
universidade, pois os mesmos já trabalham para ajudar suas famílias e veem dificuldades
em continuar os estudos. Acredito que esse tipo de ação de extensão faz com que os
estudantes se vejam na universidade.
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Figura 1 - Visita ao Colégio Estadual Costa e Silva, em Foz do Iguaçu, setembro de 2021.

Palavras-chaves: universidade pública, formas de ingresso, inclusão social.
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1. RESUMO

O projeto “Vivendo Livros: construindo uma biblioteca com a comunidade” teve como
proposta a implantação da Biblioteca para a infância e juventude iguaçuense (BIJI). O
objetivo foi promover práticas culturais, sociais e educativas com crianças e adolescentes no
bairro da Vila C Nova, para assim garantir o direito do cidadão à educação de qualidade, à
cultura e ao lazer (ODS 4). As ações realizadas buscaram ser diversificadas e visaram
ampliar as formas de aproximação do público à literatura e às artes, favorecendo
aprendizagens. Com relação à organização e à manutenção da BIJI, os bolsistas
elaboraram um sistema de funcionamento para o local. Nele, o acervo de livros (doações e
captação de recursos para compra de material bibliográfico) foi registrado e catalogado. A
biblioteca, hoje, conta com aproximadamente 1500 livros de literatura infantil e juvenil e
esteve aberta de segunda a sábado das 9h às 17h sempre com a presença ativa de um dos
bolsistas. Os extensionistas também planejaram e desenvolveram práticas de mediação de
leitura literária com grupos de aproximadamente 10 crianças, três a cinco vezes por semana,
no período da manhã e tarde. Estas atividades tiveram o intuito de levar as crianças a
reconhecer as possibilidades da literatura e como ela aciona a imaginação, resgata
memórias e estabelece vínculos, formando uma comunidade de leitores. Além das ações no
ambiente de leitura, entendeu-se que a escola era um lugar privilegiado, porque a Estação
de Cultura da Vila C faz limite com o Colégio Estadual Paulo Freire, o CMEI Flor de Lis e a
Escola Municipal Padre Luigi Salvucci. Em cada escola a atuação do projeto foi distinta, no
Colégio Estadual Paulo Freire, os extensionistas organizaram encontros com adolescentes
do 9º ano, que fizeram um exercício de cartografia social (COSTA et al., 2016) com o
objetivo de (re)conhecer e retratar o bairro. Ao longo de 8 encontros, a equipe explicou e
propôs aos estudantes que registrassem e apresentassem o bairro (afetos e desafios) para
equipe. Após saída a campo, cada grupo produziu um mapa com a compreensão individual
e coletiva do território. Com relação ao CMEI Flor de Lis, o próprio centro de educação
infantil organizou suas visitas com bebês e crianças (1 a 6 anos) e para atender a demanda
e especificidades do público, a equipe fez a revisão bibliográfica sobre o que é a mediação
de leitura literária na primeira infância (SOUZA, 2019) e propôs a divisão em pequenos
grupos, 3 crianças para cada mediadora com a dinâmica de estações de leitura. Já em
parceria com o projeto “Pedagogía de Fronteiras”, as extensionistas colaboraram com a
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formação em prática de docentes da rede municipal de ensino, respondendo à necessidade
do município para a implementação da disciplina de língua espanhola no currículo escolar. A
equipe adequou as práticas de leitura para o contexto, assegurando os objetivos propostos.
Para tanto, as atividades dos bolsistas foram as de planejar, elaborar e desenvolver aulas
semanais com os 2º e 4º anos iniciais do ensino fundamental, tendo três objetivos centrais:
1) formar leitores de literatura; 2) aproximar as crianças da língua espanhola e 3) capacitar
docentes para o ensino de espanhol por meio da literatura infantil. Ademais, das atividades
expostas, foi objetivo do projeto no espaço da BIJI, a ampliação do repertório artístico visual
da comunidade, construindo instalações temáticas com objetos mediadores tanto internas
quanto externas à biblioteca. Foram produzidas doze instalações literárias (OLIVEIRA, 2018)
que ficaram expostas por um período de quinze dias cada uma, sendo os temas
condicionados aos objetivos gerais da ação, como o estímulo a criatividade e imaginação, o
enraizamento da comunidade e a relação com a literatura. No decorrer do processo, as
crianças se mostraram cada vez mais interessadas nas propostas deste ambiente não
formal de educação. Todas as etapas foram previamente planejadas e reavaliadas durante o
transcurso do projeto, os fundamentos da pesquisa-ação sustentaram os procedimentos
descritos e, durante o transcurso da ação, o método da etnografia foi empregado como
recurso de registro e sistematização dos dados qualitativo e, além dele, foram aplicados
instrumentos quantitativos como questionários, entrevistas e registro de usuários. Destes
dados coletados, destacaram-se a circulação de aproximadamente 500 usuários por mês
durante o período de outubro de 2021 a agosto de 2022; já nas escolas houve o impacto
direto em ao menos 200 pessoas entre crianças e adultos. Constatou-se, como resultado, o
trânsito das crianças entre a escola e a biblioteca, consolidando a categoria de usuário
assíduo, como era objetivo da ação. Finalmente, as análises quantitativas e qualitativas
foram fundamentadas pelo referencial teórico estudado em cada uma das áreas envolvidas
nas ações (Letras, Artes, Mediação Cultural, Geografia e Arquitetura), propiciando uma
educação de qualidade, na qual os eixos ensino, pesquisa e extensão foram indissociáveis e
o caráter interdisciplinar foram destaques na formação dos graduandos.
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1. RESUMO

O Projeto de Extensão “Ciclo de Debates: Controvérsias na Ciência Econômica” foi criado
no  ano  de  2019  a  partir  da  necessidade  de  estabelecer  uma  linha  de  pensamento
econômico de caráter plural como método eficiente para a análise da realidade econômica.
O  Projeto,  coordenado  por  professores  do  curso  de  Ciências  Econômicas:  Economia,
Integração e Desenvolvimento tem como objetivo principal  articular  uma rede acadêmica
capaz de discutir a partir de diferentes pensamentos teórico-metodológicos e aproximá-los à
problemáticas  do  cotidiano,  apresentando  importantes  controvérsias  que  se  manifestam
diante das diversas perspectivas econômicas comparadas. As ações do Projeto consistem
em reuniões-debates e da divulgação dessas à comunidade universitária,  com o fim de
contar com sua participação. Realiza-se também o aprimoramento constante do website do
projeto, que é alimentado com os documentos estudados e discutidos em cada ciclo. No
último ano o  projeto  rendeu  alguns  resultados,  dos  quais  podemos  destacar  dois ciclo-
debates:  o primeiro,  referente à “Economia Comportamental”  ocorreu durante o mês de
junho de 2021 e “O Papel da Petrobras como estrutura produtiva do Brasil”, realizado em
junho de 2022, onde discutiu-se a realidade econômica do país e do mundo em tempos de
crise e recessão levando em conta as diferentes correntes teórico-metodológicas e suas
aproximações ao entendimento da realidade.

Palavras-chave:  Projeto  de  Extensão;  Ciclo  de  Debates;  Ciências  Econômicas,  Integração  e
Desenvolvimento. 
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1. RESUMO

O Projeto de extensão Cidadania na Escola: ações socioeducativas voltadas para a difusão
dos direitos da criança e do adolescente, iniciado no período de dezembro de 2020, foi reno-
vado em maio de 2022 com o objetivo geral de desenvolver, no ambiente escolar, ações
afirmativas de cidadania voltadas para difusão do direito e deveres das crianças e adoles-
centes preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); os objetivos específi-
cos são: realizar oficinas sobre os direitos e deveres das crianças e adolescentes, problema-
tizando os principais artigos do ECA numa perspectiva crítica e contextualizada na conjuntu-
ra sócio-político e econômica do próprio país e de Foz do Iguaçu; desenvolver atividades so-
cioeducativas com crianças e adolescentes visando despertar nos alunos o interesse pelo
conhecimento de seus direitos e deveres de cidadania contidos no ECA e elaborar materiais
didáticos informativos relacionados ao direito e deveres das crianças e adolescentes como
produto do Projeto para ser utilizado pela Escola. O ECA completou 32 anos no dia 13 de ju-
lho de 2022. Promulgado em 1990, o artigo 227 diz que “é dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direi-
to à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo  de toda forma de negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e
opressão”. Entretanto, a vigência do ECA não garante que ela seja cumprida na sua integra-
lidade. Nesses 30 anos ocorreram muitos avanços, mas, ainda hoje, grande parte do Estatu-
to ainda não é aplicada. Um dos avanços que o ECA introduziu foi a mudança de concepção
de infância e adolescência. Anteriormente esses sujeitos eram tratados pelo viés da carida-
de, do assistencialismo e da filantropia ou como caso de polícia e não sob o viés da justiça
social e da política. Prevalecia a chamada doutrina da situação irregular, que considerava a
sociedade e o Estado como entes bem estruturados, harmonizados e, portanto, não respon-
sáveis pela situação de fragilidade pessoal e social das crianças e adolescentes e suas fa-
mílias. Como sujeitos de direitos, a lei passou a assegurar a proteção integral de todas as
pessoas com idade entre zero e 18 anos. Conforme dados do IBGE (2019), o Brasil possui
69 milhões de pessoas entre 0 e 19 anos. Nesse sentido, o ECA institui um verdadeiro siste-
ma sócio-jurídico e político de garantia dos direitos infanto-juvenis para protegê-los integral-
mente. Propõe, ainda, regular esse sistema de garantia a partir de três princípios fundamen-
tais: prioridade absoluta, descentralização político-administrativa, e participação da popula-
ção. O ECA também cria mecanismos de exigibilidade de direitos, como Conselhos de Direi-
tos e Conselho Tutelar, Fundo da Infância e da Adolescência, Centro de Defesa dos Direi-
tos, Defensoria Pública e o Juizado da Infância e Juventude, instâncias institucionais que
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têm por função garantir os direitos previstos na Lei Federal no 8.069/90. O ECA, nos artigos
87 e 88, define o Sistema de Garantia de Direitos composto por três grandes eixos de atua-
ção: promoção, defesa e controle social. Promoção de Direitos: deliberação e formulação da
política de direitos, articulando espaços públicos e institucionais, instrumentos/mecanismos
de formulação de políticas. Defesa dos Direitos: Responsabilização do Estado, da sociedade
e da família pelo não atendimento, atendimento irregular ou pela violação dos direitos da cri-
ança e do adolescente. Controle Social: faz a vigilância dos preceitos legais constitucionais,
o controle externo da ação do Poder Público e é instrumento de pressão e mobilização. A
metodologia do projeto ancora-se em procedimentos técnico-operativos de cunho participati-
vo, com ações desenvolvidas em 2 escolas de Foz do Iguaçu: Escola Municipal João Adão
da Silva e Escola Municipal Padre Luigi Salvucci. Visto que as atividades voltaram nas esco-
las depois do período pandêmico da COVID-19, a partir de maio de 2022 foram retomadas
algumas das atribuições previstas inicialmente no projeto com os alunos da turma de quarto
e quinto ano de ambas as escolas. Como resultado, foi realizada a quarta e última roda de
conversa com os gestores e professores das escolas de forma remota via Google Meet, com
o tema: Serviço Social na educação Municipal onde participaram 50 professores, gestores,
técnicos e demais convidados externos; assim como foram iniciadas as atividades de forma
presencial com os alunos, cumprindo-se 2 (duas) oficinas em cada escola, a primeira oficina
foi realizada na Escola João Adão da Silva com o tema: “ECA na Escola” onde participaram
108 alunos e 9 voluntários, posteriormente foi realizada a mesma oficina na escola Municipal
Padre Luigi Salvucci onde participaram 108 alunos e 11 voluntários. Na segunda oficina foi
desenvolvido o tema “Tipos de Violência”, onde participaram 110 crianças e 6 voluntários na
Escola João Adão da Silva e 108 crianças e 5 voluntários na Escola Padre Luigi Salvucci.
Todos os temas foram escolhidos pelos gestores e professores numa pesquisa participativa
realizada previamente. Este projeto é uma ferramenta extremamente importante para fo-
mentar a ampliação dos direitos e deveres das crianças e adolescentes assegurados no
ECA. É preciso destacar que a participação de todos os envolvidos, tanto voluntários como
agentes sociais (técnicos, gestores, professores) teve grande relevância na construção e im-
plantação de todas as etapas, possibilitando o êxito das ações previstas no projeto.
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1. RESUMO

A falta de preparo no enfrentamento de situações em que pacientes se encontram na fase

final  de vida leva a um grande prejuízo na relação profissional  de saúde e paciente.  O

profissional se sente impotente por não cumprir o objetivo na medicina curativa e o paciente

fica desamparado por não ter o apoio necessário em uma situação de grande fragilidade

(COSTA;  POLES;  SILVA,  2016).  Temas  como  morte  e  Cuidados  Paliativos  são  pouco

abordados  na  graduação  de  profissionais  de  saúde.  O  desenvolvimento  de  unidades  e

grupos de estudo nas universidades cresce de forma lenta, sendo de grande importância

que,  ainda  na  universidade,  os  alunos  conheçam  tanto  a  teoria  quanto  a  prática  dos

Cuidados Paliativos,  para lidarem com a complexidade e desafios das situações vividas.

Além disso, o tema tem se tornado uma necessidade na área da saúde, visto a ascensão

das doenças que ameaçam a vida e seu consequente contexto de finitude e morte. Com a

pandemia do SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19, muitas pessoas perderam a vida e

suas famílias ficaram desamparadas diante da morte. Sendo assim, os Cuidados Paliativos

ganharam ainda mais importância e necessidade. O objetivo do projeto é ofertar oficinas

para graduandos da área da saúde e pessoas interessadas na comunidade geral, sobre as

principais temáticas de Cuidados Paliativos.  As oficinas serão voltadas para acadêmicos

que  tenham  em  sua  formação  a  temática  cuidados  paliativos  como  área  de  possível

atuação. As oficinas ocorrerão em 3 ciclos, sendo cada ciclo composto de cinco aulas de 4

horas cada uma. Serão abertas 40 vagas por ciclo, contabilizando um total de 120 pessoas

contempladas,  15 aulas e 60 horas.  Nas oficinas serão utilizados alguns instrumentos e

procedimentos,  como:  exposições  orais  com  apresentação  de  slides,  apresentação  de

peças teatrais desenvolvidas por um grupo de teatro da universidade, rodas de conversas e

atividades lúdicas para maior entendimento do público. Visto o andamento atual do trabalho,

tem-se  como  resultados  esperados:  ampliar  o  interesse  de  futuros  profissionais  em  se

especializarem e atuarem no assunto; capacitar discentes sobre temáticas fundamentais em

cuidados  paliativos,  preparar  os  participantes  para  trabalharem  com  doenças  sem

perspectiva de cura, quebrar os estigmas que envolvem essa área médica. Sendo assim,

por  meio do projeto em andamento,  espera-se que o público  participante  consiga obter

conhecimento seguro e possa atuar frente à área de cuidados paliativos.
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1. RESUMO

O tandem é  uma atividade  complementar  ao  processo  tradicional  de  aprendizagem  de
espanhol/português como línguas estrangeiras/adicionais  que, tendo em conta o objetivo
bilíngue da UNILA e a localização geográfica de Foz do Iguaçu, visa propiciar um ambiente
comunicativo autêntico para a prática da oralidade, no qual os participantes cooperam em
duplas e são os responsáveis pela sua aprendizagem (BRAMMERTS & CALVET, 2003). O
projeto  iniciou  no  ano  de  2014  na  UNILA  e  desde  então  estabeleceu  parcerias  com
instituições como a UNIOESTE, UTFPR, Colégio Três Fronteiras, USP e UFFS. Devido ao
contexto pandêmico, de 2020 até março de 2022 as atividades aconteceram apenas em
ambiente virtual,  na modalidade teletandem (TELLES & VASSALLO, 2006);  mas,  com o
retorno às  aulas  presenciais,  desde abril  do  presente  ano os  encontros  vem ocorrendo
novamente  no  formato  presencial.  Os  encontros  ocorrem  uma  vez  por  semana,  com
duração  de  uma hora  e  trinta  minutos  (45 minutos  para  conversar  em português  e  45
minutos em espanhol). Na modalidade teletandem, os encontros foram realizados no horário
e plataforma escolhida pela parceria e informada à equipe organizadora. Para as sessões
são elaborados materiais didáticos em diversos formatos (vídeos, áudios, textos e imagens),
publicados previamente no site do projeto para que os tandenistas possam se preparar com
antecedência.  Tais materiais servem de apoio e quebra-gelo e proporcionam interação e
debate  a  partir  de  temas  da  atualidade  e  do  interesse  pessoal  e/ou  profissional  dos
estudantes. Na modalidade virtual as parcerias contavam com uma pasta no drive, na qual
deveriam inserir semanalmente os comprovantes de cada encontro, a saber: uma captura
de tela com o tempo de duração, diário de aprendizagem e ficha de (auto)avaliação da
sessão. Como forma de acompanhar os participantes de maneira mais efetiva, foi atribuído
um  monitor  para  cada  parceria,  encarregado  de  guiá-los,  ajudá-los,  de  proporcionar
soluções e efetuar o registro da frequência. No presencial, os encontros ocorreram todas as
quintas-feiras em dois horários, das 16h às 17h30 e das 19h às 20h30; os materiais, diários
de  aprendizagem  e  registro  de  frequência  foram  elaborados  em  formato  físico  e
disponibilizados  no  início  de  cada  sessão.  Ao  término  dos  encontros,  os  participantes
realizam  uma  retroalimentação  em  grupo  para  compartilhar  o  aprendido  e  entregar  os
diários de aprendizagem à equipe organizadora, a fim de evitar que esqueçam de trazê-los
nos  próximos  encontros.  Durante  as  sessões,  os  monitores  circulam  por  toda  a  sala,
observando e guiando as parcerias. Para a formação das parcerias levamos em conta a
biografia linguística de cada estudante, principalmente, o nível na língua a ser aprendida, o
horário  desejado  e  os  dados  informados  no  formulário  de  inscrição.  Destacamos  que,
apesar  das  dificuldades  impostas  pelo  cenário  mundial,  a  versão  teletandem  teve  uma
grande aceitação e, inclusive, uma maior adesão de estudantes que se encontravam em
outros  países  e  cidades  brasileiras,  bem  como  de  outras  instituições  nacionais  e
internacionais.  Já  a  modalidade  presencial,  embora  tenha  limitado  a  participação  de
pessoas que residem em outras cidades e países, também teve uma grande receptividade
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da comunidade acadêmica. Nesse período, tivemos aproximadamente 235 participantes de
13 nacionalidades,  de diferentes lugares do Brasil  e de outras universidades e institutos
federais. Para além do desenvolvimento de habilidades orais na língua estrangeira, o projeto
segue trazendo acolhimento linguístico e permitiu  que os participantes se expressassem
sobre o que estava acontecendo e tivessem um momento de interação pandêmico e pós-
pandêmico. Para finalizar, esperamos que o projeto continue tendo uma boa aceitação por
parte da comunidade acadêmica e demais pessoas interessadas. Ademais, esperamos ter
uma equipe de trabalho maior para que possamos proporcionar essa experiência a mais
tandenistas também com o retorno da modalidade teletandem.

Palavras-chave: Tandem, espanhol-português, aprendizagem autônoma, acolhimento linguístico.
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1. RESUMO

Introdução: Na Tríplice Fronteira do Iguaçu é nítida a alta taxa de alunos com índices de
aproveitamento abaixo do esperado, assim como a taxa de estudantes com destaque pelo
potencial criativo e inovador (CSIKSZENTMIHALYI, 1996; BROLEZZI, 2013), e que, muitas
vezes,  para  eles  não  há  uma  proposta  que  os  estimule  a  essa  criatividade  e,
consequentemente, inovação, despertando a curiosidade imprescindível aos avanços das
ciências  com  o  uso  das  tecnologias  necessárias  a  sobrevivência  enquanto  cidadãos.
Objetivo: incentivar os estudantes da educação básica e superior a buscarem o crescimento
profissional  através dos cursos de graduação e/ou bacharelado.  Método:  Realização  de
palestras formativas com temas gerais de formação humana, valores, cuidados básicos de
saúde,  alimentação e escolarização a alunos dos anos finais  do ensino fundamentais  e
médio de escolas públicas de Foz do Iguaçu e cidades circunvizinhas, além de trocas de
experiências  sobre  os  temas  abordados  e  trajetórias  nos  meios  escolar  e  acadêmico,
informações  sobre  os  diversos  cursos  existentes  nas  Instituições,  destacadamente  na
UNILA  e  possibilidades  do  mercado  de  trabalho.  Resultado:  Espera-se  motivar  os
estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior da região trinacional para a formação
humana, por meio da difusão do nome da universidade, sua missão, seus cursos na região
de  abrangência  nacional  e  internacional,  tornando  a  UNILA  um  espaço  conhecido  e
convidativo para o acesso e a permanência à Educação Superior, fortalecendo assim o elo
entre comunidade e universidade.

Palavras-chave: motivação, educação, inclusão social.
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1. RESUMO

A eletroquímica estuda as reações químicas para a transformação de energia química em
energia elétrica, e vice-versa. As pilhas e baterias são dispositivos eletroquímicos presentes
nos aparelhos eletrônicos que utilizamos no dia a dia, portanto, é importante saber sobre
seu funcionamento e o modo de descarte correto destes dispositivos. Nas escolas, o tema é
estudado geralmente no segundo ano do ensino médio. O objetivo do projeto é chamar a
atenção dos alunos do ensino médio das escolas públicas para o conhecimento de pilhas e
baterias, mostrar os conceitos de eletroquímica através de experimentos simples com
materiais acessíveis e de baixo custo, conscientizar sobre o descarte correto, realizar a
coleta de pilhas e baterias, bem como sua caracterização e promover a divulgação da
UNILA e realizar uma visita à instituição e apresentar as oportunidades ofertadas pela
universidade aos seus estudantes. A ação foi desenvolvida pela primeira vez em Santa
Terezinha de Itaipu-PR. Foram realizados encontros semanais com os alunos do ensino
médio de dois colégios estaduais da cidade. A Figura 1 se refere a algumas atividades
desenvolvidas, como i) a apresentação sobre a UNILA, ii) experimento da pilha de batatas e
iii) visita à UNILA, Campus Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). Em um dos colégios os
encontros aconteceram no contraturno e no outro colégio foram encaixados no período de
aulas pois era um colégio com ensino integral. Os resultados se mostraram positivos visto
que os alunos foram estimulados e mostraram interesse nos temas de química e física,
através da visita puderam ter o primeiro contato com a universidade, mostrando que o
ensino público, gratuito e de qualidade está ao seu alcance. Pôde-se notar o interesse tanto
dos alunos quanto dos professores em conhecer melhor a UNILA, seus cursos de
graduação e pós-graduação e seus diversos Campus.

Figura 1. a) Apresentação sobre a Universidade, b) Experimento da pilha de batatas e c) visita à UNILA
(Campus PTI).

Palavras-chave: Eletroquímica, Pilhas e Baterias, Extensão Universitária.



IV SIEPE  |  413

ISSN: 1983-6554

2. REFERÊNCIAS

1. BOCCHI, Nerilso; FERRACIN, Luiz Carlos; BIAGGI, Sonia Regina. Pilhas e Baterias: Funcionamento e
Impacto Ambiental: pilhas, sistemas eletroquímicos, baterias primárias, baterias secundárias. QUÍMICA NOVA
NA ESCOLA, Brasil, v. 11, n. 11, p. 1-7, 2000.

2. ATKINS, P., JONES, L. Princípios de Química, 7ª ed., Editora Bookman, 2018.

3. TICIANELLI, E.A., GONZALEZ E.R. Eletroquímica: Princípios e Aplicações, Vol. 17 EdUSP, 1998.

3. AGRADECIMENTOS

À Fundação Araucária e Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pelo
financiamento do Programa de Apoio à Inclusão Social – Pesquisa e Extensão Universitária 2021 do
qual este projeto de extensão é contemplado. PRPPG/UNILA. À PROEX-UNILA e aos professores
dos Colégios Estaduais Carlos Zewe Coimbra e Dom Manoel Könner e seus respectivos diretores
Prof. Josiane Custódio Jorge Ganja e Prof. Maikon Pavei Boff.



IV SIEPE  |  414

ISSN: 1983-6554

 AÇÕES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS PLÁSTICOS - 
 CONSTRUÇÃO DE TRITURADORA 

 Carolina Alvarenga dos Santos  1  , Caroline da Costa Silva Gonçalves  2  , 
 Wagner Ferreira  3 

 (1)  Estudante do Curso de Engenharia Química, ILATIT – UNILA; bolsista PROEX-UNILA. E-mail: 
 ca.santos.2019@aluno.unila.edu.br; 

 (2)  Coordenadora, Docente, ILACVN – UNILA. E-mail:  caroline.goncalves@unila.edu.br 
 (3)  Servidor TAE - DELABEN – UNILA. E-mail: wagner.ferreira@unila.edu.br 

 1. RESUMO 

 O  projeto  “Ações  de  reciclagem  de  resíduos  plásticos  -  construção  de  trituradora.”  é 
 vinculado  ao  projeto  de  extensão  “Desplastifique-se”,  no  qual  propõe-se  o  desenvolvimento 
 de  ações  que  levem  à  reflexão  do  impacto  na  natureza  do  consumo  em  grande  escala  de 
 plásticos  na  sociedade.  O  plástico  é  originado  a  partir  de  resinas  derivadas  do  petróleo  e 
 compõe  o  grupo  dos  polímeros  —  longas  cadeias  de  moléculas  orgânicas.  Existem  diversos 
 tipos  e  em  sua  maioria  são  passíveis  de  reciclagem.  A  produção,  o  consumo  e  o  descarte 
 desse  material  geram  diferentes  impactos  socioambientais,  sobretudo,  pela  poluição 
 causada  por  substâncias  tóxicas  emitidas  para  o  ambiente  e  pela  contaminação  dos  solos  e 
 mares  devido  ao  descarte  incorreto  e  má  gestão  de  lixo  urbano.  A  fim  de  conscientizar  a 
 população,  realizou-se  uma  atividade  expositiva  com  alunos  do  ensino  médio  técnico  do 
 Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  Manoel  Moreira  na  cidade  de  Foz  do  Iguaçu  - 
 Paraná.  Durante  a  atividade,  foram  elucidados  conceitos  sobre  os  plásticos  utilizados  pelas 
 indústrias  e  suas  problemáticas  quanto  o  risco  à  saúde  humana  e  os  danos  que  o  descarte 
 incorreto  causa  à  biodiversidade.  Ademais,  foi  explicitado  sobre  o  potencial  de  mercado  e 
 importância  do  uso  consciente  e  da  reciclagem  dos  plásticos.  Realizou-se  também  uma 
 atividade  prática  de  reciclagem  do  poliestireno  expandido  (isopor),  utilizando  o  limoneno 
 como  solvente,  um  composto  químico  atóxico  encontrado  em  frutas  cítricas.  Posteriormente 
 à  atividade  em  campo,  foi  realizada  a  produção  de  filamentos  para  impressora  3D  a  partir  de 
 polímeros  reciclados,  utilizando  uma  extrusora  de  termoplástico.  Em  primeiro  momento,  o 
 polímero  escolhido  foi  o  poliestireno  expandido  (EPS)  recolhidos  em  diversos  pontos  da 
 cidade.  Os  filamentos  produzidos  serão  utilizados  para  produção  de  materiais  didáticos  que 
 poderão  ser  distribuídos  nas  escolas  públicas  do  município.  Devido  a  dificuldades  de  se 
 obter  resíduos  com  a  fragmentação  adequada  para  utilização  da  extrusora  será  realizada  a 
 fabricação  de  uma  trituradora  de  embalagens  plásticas.  As  embalagens  serão  coletadas  na 
 comunidade  de  Foz  do  Iguaçu,  para  posterior  produção  de  materiais  didáticos  de  plástico 
 reciclável,  utilizando  impressão  3D  ou  fresa  CNC,  ambos  equipamentos  disponíveis  na 
 UNILA. 

 Palavras-chave:  Reciclagem, Polímeros, Extrusora, Filamentos. 
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1. RESUMO

A educação ambiental  perpassa por  diversas áreas dos saberes da educação brasileira
conforme o que está exposto na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) (BRASIL, 2019).
O presente trabalho ainda está em andamento e está sendo realizado nas escolas de ensino
básico  de Foz do Iguaçu,  PR.  Este tem por  objetivo  promover  a  consciência  ambiental
usando o ambiente solo como base e tendo como ferramenta didática o teatro de fantoches.
Através do teatro de fantoches foi contada a história da agricultura para crianças do Ensino
Fundamental I. Além disso, está em andamento o projeto de uma horta comunitária que será
cuidada  pelas  crianças.  Na  preparação  dos  roteiros  dos  teatros  fantoches  houve  uma
preocupação com a forma de linguagem devido a faixa etária dos educandos. Neste sentido
foram elaborados roteiros onde o tempo das histórias foram de aproximadamente 15 min.
para não dispersar a atenção das mesmas. Nos roteiros foram abordadas questões como:
formação dos solos, história da agricultura, cuidado e manejo do solo, sua preservação e
formas de cultivo. Nas apresentações também foi utilizado um projetor de mídia, com as
ilustrações  do  tempo  histórico,  equipamentos  e  processos  de  plantações  que  os
personagens citavam durante o desenvolvimento das histórias. Na construção da horta foi
verificado a possibilidade de espaço fornecido pela escola, e na sequência a limpeza do
espaço, capinagem, preparação do solo e, posteriormente, a plantação de verduras. Após
as ações do teatro de fantoche e a construção da horta, serão solicitados os professores
atividades como desenhos e perguntas para verificar a absorção conteúdos em relação ao
solo,  meio ambiente e sustentabilidade em conjunto com as relações humanas. Com as
atividades  nas escolas,  o teatro  de fantoches e a  horta  é  esperado  que os educandos
desenvolvam uma consciência de preservação do meio em que elas vivem potencializando
a consciência e cuidado com o solo.
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1. RESUMO

Segundo dados retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em
2019 foram registrados 284.262 acidentes por animais peçonhentos, sendo 167.112 destes
acidentes causados por escorpiões. As notificações de acidentes por aranhas totalizaram
38.526  casos  e  ultrapassaram  o  número  de  acidentes  ofídicos.  O  número  elevado  de
notificações causa insegurança na população, que passa a temer todos os aracnídeos que
encontra tanto dentro quanto fora das residências. Mas ao contrário do pensamento popular,
são poucas as aranhas e escorpiões que de fato causam acidentes com quadros clínicos
graves,  capazes de levar  uma pessoa  a  óbito.  Se tratando da diversidade  de aranhas,
atualmente existem mais de 50.000 espécies descritas e apenas cerca de 20 espécies são
consideradas de importância em saúde. Da mesma maneira, existem cerca de 160 espécies
de escorpiões no Brasil e somente 4 são apontadas como as principais responsáveis por
acidentes.  A  problemática  dos  acidentes  com  estes  animais  vem  sendo  avaliada  pelo
Ministério  da  Saúde  desde  1993,  quando  foi  implantado  o  SINAN,  embora  sejam
reconhecidos vieses de subnotificação e identificação incorreta do indivíduo causador, que
atrapalham o desenvolvimento de políticas de saúde que buscam mitigar esse agravo. Em
vista disso, o presente trabalho teve como objetivo fornecer à comunidade acadêmica da
UNILA,  bem como outras  instituições  de  ensino  e  demais  interessados,  um veículo  de
comunicação com autoridades para que o tema fosse discutido e esclarecido, instruindo os
participantes em questões básicas como identificação de espécies de importância médica,
prevenção de acidentes e ecologia dos grupos. Para tal finalidade, foi realizado um ciclo de
palestras com três apresentações em diferentes dias, transmitidas ao vivo pelo YouTube no
canal Aracnídeos do Quintal e abertas ao público, mediadas por profissionais aracnólogos e
da área de saúde. Ao final do ciclo, os participantes voluntários foram avaliados com 10
questões objetivas sobre os assuntos abordados. Como forma de divulgar o evento, criou-se
um  perfil  de  divulgação  científica  no  Instagram  com  o  nome  Aracnídeos  do  Quintal
(@aracnideosdoquintal),  onde  foram feitas  postagens  sobre  os  aracnídeos  e  o  ciclo  de
palestras. De acordo com o  Youtube Analytics,  na primeira palestra o evento alcançou a
marca de 154 espectadores. Na segunda palestra contamos com um público de 76 pessoas,
onde 59 haviam estado presentes no primeiro dia. Na terceira e última palestra, dos 107
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espectadores,  68  participaram  da  primeira  e/ou  da  segunda  palestra,  totalizando  210
participantes. Uma pequena quantidade de espectadores aceitou responder ao questionário
e, por isso, foi preferido retirar informações dos formulários de frequência de uma amostra
de 90 pessoas. O público analisado se distribuiu em 35 instituições de ensino, pesquisa e
órgãos  públicos  de  19  estados  diferentes,  sendo  a  maior  parte  dos  ouvintes  discentes
brasileiros dos cursos pertencentes ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza  da  UNILA.  A  divulgação  nas  redes  e  o  compartilhamento  de  postagens
informativas e curiosas foram eficientes em chamar pessoas para o ciclo de palestras, visto
que 33,3% dos participantes tomaram conhecimento do projeto através do perfil Aracnídeos
do Quintal, 24,4% por meio de amigos, 12,2% por meio dos perfis pessoais dos palestrantes
e 11,1% pelo perfil oficial da UNILA no Instagram. A quantidade de participantes vindos das
redes sociais destaca a eficácia destas nas ações de divulgação científica, pois a relação
cientista-comunidade se torna mais próxima e a comunicação é facilitada. Com o evento,
ficou claro que as iniciativas voltadas para a educação da população são essenciais  na
prevenção de novos acidentes e na diminuição do estigma em torno dos aracnídeos, e que
a própria população sente interesse pela Ciência e pelos temas apresentados.
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1. RESUMO

O  Doc  Ambiente  –  Cinema  e  Percepção  Ambiental  foi  uma  ação  que  colaborou  na
consciência  ecológica  a  partir  da  interlocução  entre  percepção  ambiental  e  cinema  e
audiovisual, sobretudo em relação aos efeitos ambientais das ações humanas. Incluem-se
aqui  as  possibilidades  de  regeneração,  retratadas  em  documentários  ou  materiais
audiovisuais  de caráter  jornalístico.  A  metodologia  caracterizou-se  pela  i)  curadoria  dos
materiais  audiovisuais  que foram utilizados nos eventos,  ii)  programação das atividades,
incluindo  as  parcerias  necessárias  para  configurar  os  espaços  onde  foram  feitas  as
exibições e os debates, iii) criação do material gráfico que foi utilizado na divulgação dos
eventos, iv) divulgação dos eventos por meio das parcerias com redes de televisão e jonais
locais, tais como H2FOZ, GDia, Rádo Cultura e Rede Paranaense de Comunicação – RPC
TV, v) exibições  gratuitas do documentário Oceanos de Plástico no Noves Bik Café junto
com Voo em Floresta de Araucárias (gravação com drone), de modo presencial no Noves
Bike Café, e do documentário Muribeca no Cine Cataratas, seguidas de debates focados em
seu conteúdo;  vi)  produção  do  evento  “A  tempestade  chegou,  o  que  fazer?”,  com pré-
produção, agendamento, material de divulgação etc. junto à Fundação Cultural e à RPC TV,
e posteriormente uma cartilha visando público em idade escolar (Ensino Fundamental); vii)
organização em conjunto ao PPG-ICAL (Unila)  da Semana de Recepção a Ingressantes
2022, com exibição do filme O Vento Sabe que Volto para Casa seguido de debate, e a
maior parte do material de divulgação, em parceria com Programa Ecofalante Universidades
e Repórter  Brasil;  viii)  material  de divulgação de evento com indígena Mapuche Gabriel
Colipi para o projeto Pesquisa em História Oral; ix) pré-organização de ciclo formativo com
Observatório Educador Ambiental Moema Viezzer (Obeamv) junto ao Parque Nacional do
Iguaçu; e x) pré-produção da Ecocinema em Revista junto ao Grupo de  Estudos e Práticas
em Ecocinema – GEP Ecocine (Ufscar). O fechamento do Noves Bike Café, local inicial e
característico do projeto, se por um lado significou uma perda da identidade original do Doc
Ambiente, por outro o permitiu que alçasse novos voos, como a exibição em sala comercial
de cinema, no Shopping JL Cataratas. Pela primeira vez o projeto esteve envolvido com
uma semana de recepção acadêmica,  no caso,  de um programa de pós-graduação.  Os
meios  de  comunicação  locais  divulgaram  de  modo  muito  positivo  todos  os  eventos
produzidos por Doc Ambiente. Os itens (ix) e (x) e a cartilha do item (vi) ainda estão em
processo, com previsão de conclusão em dezembro deste ano.



IV SIEPE  |  420

ISSN: 1983-6554

Figura 1. Cartaz de uma das exibibições de Maio de 2022.

Palavras-chave:  Audiovisual  e  meio  ambiente,  documentarios  ambientais,  percepção  ambiental,
educação ambiental.
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1. RESUMO

Durante o contexto de pandemia, tem sido notória a redução das pressões antrópicas sobre
o meio ambiente, constataram-se consequências positivas como a redução do efeito estufa
e a melhoria da qualidade do ar em várias partes do mundo, no entanto, a alteração na
dinâmica dos sólidos e a gestão de resíduos causada pela pandemia é um tema que merece
preocupação, pois suas consequências podem repercutir por várias gerações. Desta forma,
tornou-se necessário um espaço de conscientização e informação sobre nosso estilo de vida
e  nossas  escolhas  de  consumo  sobre  o  mundo  que  nos  cerca,  assim,  o  projeto
“Desplatisfique” teve como objetivo construir  um ambiente de reflexão sobre os resíduos
plásticos  no  meio  ambiente,  transpondo  questões  relacionadas  à  ciência,  tecnologia,
reciclagem e sustentabilidade (ABRELPE 2022; Almeida 2020). Para isso, o projeto propôs
inicialmente a realização de atividades voltadas para a destinação dos contêineres gerados
pelas ações de combate à COVID-19 na UNILA, com posterior aplicação nos municípios de
Foz do Iguaçu. Dentro da metodologia que foi proposta, foi propor ações relacionadas à
gestão  dos 5R (repensar,  descartar,  reduzir,  reutilizar  e  reciclar)  de materiais  plásticos,
promover ações de conscientização ambiental junto à comunidade unileira e Foz do Iguaçu;
reciclagem de EPS (Poliestireno Expandido - Isopor®) para a elaboração de uma resina
obtida a partir da mistura com limoneno (óleo de laranja) para ser utilizada para diversos
fins, também foi  proposta a realização de ações de extensão nas escolas do município,
visando conscientização ambiental por meio da distribuição de material educativo, uso do
aplicativo do projeto (APP), website e criação de conteúdo e divulgação científica no perfil
do  Instagram®.  Os  principais  resultados  do  projeto  foram  obtidos  ao  longo  deste  ano,
começando com a criação de um novo logotipo  para o projeto,  uma paleta  de cores e
seleção de tipografia  para  manter  a uniformidade e  dar  uma identidade  visual  em suas
plataformas e recursos. Foram realizadas reuniões para planejamento de material didático e
expositivo, onde posteriormente foram utilizados durante a visita ao Colégio Agrícola-CEEP
Manoel Moreira Pena, lá foram realizadas uma série de palestras relacionadas à geração de
resíduos plásticos e a importância da reciclagem; os alunos foram orientados a realizar todo
o processo de reciclagem de EPS (Poliestireno Expandido - isopor®) onde as peças eram
pesadas, cortadas e dissolvidas em limoneno (óleo de laranja) para obter a resina resultante
que foi utilizada para envernizar peças artesanais. O aplicativo “Que Plástico é esse” foi
divulgado  como  ferramenta  de  apoio  para  que  os  alunos  relacionassem  o  número  de
identificação encontrado nas embalagens de plástico,  fazendo com que tópicos  como a
estrutura  química  dos  plásticos,  os  tipos  de  aplicações,  o  tempo  de  decomposição  e
reciclagem foram abordados de forma lúdica e atrativa. No curso geral do projeto, foram
feitas diversas postagens no Instagram® para divulgação científica de temas relacionados
ao consumo consciente de plásticos,  sustentabilidade e reciclagem, fazendo com que a
comunidade virtual crescesse, englobando usuários da comunidade acadêmica e de Foz do
Iguaçu. Dentro das considerações finais, é importante destacar que os impactos gerados
pelo descarte incorreto de materiais poliméricos foram agravados durante a pandemia do
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COVID-19,  sendo necessária a conscientização e informação coletiva contínua sobre os
processos de separação de resíduos, reciclagem e, sobretudo, dos impactos que podem ser
evitados com a mudança de hábitos individualmente. O projeto Desplastifique-se - Ano II
teve um impacto positivo em toda a comunidade acadêmica e em Foz do Iguaçu,  seus
resultados têm sido os esperados e cabe destacar que as ações realizadas neste projeto
têm  colaborando  para  a  formação  de  cidadãos  com  olhar  crítico,  contribuindo  para  a
transformação de sua própria realidade, promovendo mudanças de valores e atitudes que
favoreçam  a  identificação,  problematização  e  tomada  de  ações  frente  aos  problemas
ambientais.

Figura 1. Logotipo Desplastifique-se - Ano II 2022.

Palavras-chave: Resíduos plásticos, consumo consciente, educação ambiental.
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1. RESUMO

Este projeto trata sobre a horta comunitária Arapy, localizada na cidade de Foz do Iguaçu e
manejada pelos/as estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-americana
(UNILA) em conjunto com os/as habitantes do bairro Jardim Nova Andradina. Nosso objetivo
é estimular uma relação de respeito entre os seres humanos e a natureza, principalmente
desenvolvendo o interesse da comunidade pelas plantas nativas da região e pelas plantas
alimentícias ou medicinais não convencionais (PANCs), a partir da metodologia de mutirão,
reunindo semanalmente pequenos grupos para práticas e debates relacionados à terra e ao
território, temos conseguido demonstrar que a produção de alimentos saudáveis e orgânicos
pode se dar sem o uso de agrotóxicos ou sementes transgênicas através dos Sistemas
agroflorestais agroecológicos e das relações alelopáticas entre as diversas espécies. Além
disso, realizamos uma cartografia afetiva da horta a fim de criar e fortalecer laços entre os
corpos e o território através do cuidado da terra (plantação, regas, colheitas) e da
diversificação das espécies plantadas no local, e também contamos com a divulgação de
nossas ações através de um evento artístico realizado na horta, onde foi distribuído um
fanzine com informações sobre sua história, fortalecendo assim a autonomia e a autogestão
comunitária.
Palavras-chave: Hortas comunitárias, Sistemas agroflorestais, Autogestão, Cartografia
afetiva.
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 1. RESUMO 

 Estima-se  que  até  2050  9  entre  cada  10  habitantes  da  América  Latina  irão  viver  em  cidades. 
 O  crescimento  populacional  em  ambientes  urbanos  resultará  no  aumento  da  quantidade  de 
 resíduos  sólidos  urbanos  (RSU)  gerados,  o  que  consequentemente  aumentará  a 
 necessidade  por  serviços  públicos  relacionados  com  coleta,  transporte,  separação  e 
 destinação  correta  desses  resíduos.  Logo,  será  fundamental  então  buscar  soluções  eficazes 
 para  a  gestão  dos  RSU.  É  possível  produzir  biogás  a  partir  de  RSU,  a  produção  de  biogás 
 por  esse  meio  pode  transformar  algo  que  era  um  problema  em  combustível.  Pensando 
 nesse  cenário  o  atual  projeto  de  extensão  visa  estreitar  os  laços  entre  o  ensino  superior  e  o 
 ensino  médio  atuando  junto  aos  estudantes  de  colégios  estaduais  no  Paraná  (atualmente  o 
 Colégio  Estadual  Gustavo  Dobrandino  da  Silva),  estimulando  o  interesse  desse  público  em 
 relação  a  produção  de  biogás,  teoria  de  energia  e  sustentabilidade.  O  projeto  também 
 deseja  auxiliar  na  possível  formação  de  futuros  profissionais  com  conhecimentos  a  respeito 
 dos  temas  antes  citados,  de  modo  a  estarem  preparados  para  desafios  futuros,  e 
 desenvolver  protocolos  replicáveis  a  escolas  públicas  para  a  utilização  de  resíduos 
 orgânicos  para  produção  de  biogás  e  biofertilizante.  Para  alcançar  os  objetivos  do  projeto 
 inicialmente  foi  realizada  a  construção  de  dois  biodigestores  no  terreno  do  Colégio  Estadual 
 Gustavo  Dobrandino  da  Silva  (CEGDS),  cada  um  com  capacidade  de  200  litros,  para 
 descobrir  a  capacidade  necessária  para  atender  aos  resíduos  gerados  pela  cantina  do 
 colégio  foi  feito  o  dimensionamento  desses  biodigestores  por  alunos  bolsistas.  Após  o 
 dimensionamento  os  biodigestores  foram  montados  e  começaram  a  ser  alimentados,  nessa 
 etapa  os  alunos  participantes  do  ensino  médio  do  projeto  são  essenciais  pois  são  eles  que 
 fazem  a  coleta  e  pesagem  de  todas  as  sobras  da  cantina.  Para  a  produção  de  um  biogás  de 
 qualidade  são  diversos  fatores  que  devem  ser  levados  em  consideração,  como  as  condições 
 meteorológicas,  a  garantia  que  o  sistema  dentro  do  biodigestor  seja  anaeróbio,  além  de 
 controlar  a  faixa  de  pH  dentro  do  biodigestor  de  forma  que  os  microorganismos 
 responsáveis  pela  produção  do  biogás  não  sejam  afetados.  É  impossível  com  as 
 ferramentas  disponíveis  controlar  a  temperatura  a  que  os  biodigestores  ficam  expostos, 
 porém  constantes  análises  de  pH  do  substrato  e  composição  do  biogás  são  realizadas  a  fim 
 de  monitorar  as  condições  deste.  Devido  aos  resíduos  alimentícios  possuírem  natureza  mais 
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 ácida  manter  o  pH  na  faixa  ótima  de  produção  de  biogás  é  um  constante  desafio,  porém  os 
 bolsistas  estão  a  todo  momento  monitorando  e  procurando  formas  de  elevar  o  pH  interno, 
 geralmente  com  a  utilização  de  cal.  Além  da  atenção  aos  biodigestores,  os  bolsistas  e 
 coordenador  do  projeto  constantemente  realizam  aulas  demonstrativas  para  os  alunos  do 
 colégio.  Além  da  alimentação  constante  dos  biodigestores  e  aulas  demonstrativas  outras 
 atividades  estão  sendo  desenvolvidas  pelo  projeto,  como  a  elaboração  de  um  aplicativo 
 simplificado  para  cálculo  de  produção  de  biogás,  biofertilizante,  economia  de  óleo  diesel  e 
 emissão  de  CO  2  ,  a  implementação  de  dispositivos  utilizando  arduinos  para  o  monitoramento 
 e  armazenamento  de  dados  de  condições  dos  biodigestores,  a  utilização  da  rede  social 
 instagram  para  a  divulgação  do  projeto,  o  logotipo  utilizado  está  apresentado  na  figura  1 
 além  do  manual  de  montagem  e  manuseamento  dos  biodigestores.  Por  fim,  o  projeto  já 
 conseguiu  obter  biogás  e  espera-se  também  que  o  projeto  possa  aumentar  a  eficácia  do 
 aprendizado  dos  estudantes  do  ensino  médio  do  CEDGS  no  que  diz  respeito  a 
 termodinâmica,  teoria  de  energia  e  tópicos  relacionados  as  ementas  de  física  e  química  do 
 ensino  médio.  Espera-se  também  colaborar  para  a  formação  de  uma  nova  geração  de 
 cientistas e engenheiros aptos aos novos desafios do século XXI. 

 Figura 1. Logotipo do projeto biogás nas escolas, 2021. 

 Palavras-chave:  Energias renováveis, resíduos sólidos  urbanos, biogás. 
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1. RESUMO

A  microbiologia  é  o  estudo  científico  dos  micro-organismos,  especialmente  de  fungos,
bactérias e vírus. Esses organismos estão presentes no cotidiano e são de fundamental
importância econômica e social.  No entanto, observando a problemática das  Fake News
(notícias falsas) e a consequente propagação dessas informações na área da microbiologia,
como um papel  inegociável  da universidade  na empreitada de combate  as informações
errôneas  e  divulgação  de  conhecimento  de  qualidade,  o  projeto  dedicou-se  na
popularização  do  conhecimento  científico,  debruçando-se  sobre  os  diversos  temas  de
interesse como a saúde,  alimentação,  meio  ambiente  e  outros.  O grupo Microlândia  foi
criado  com o  objetivo  de repassar  o  conhecimento  e  a  importância  da vida  dos  micro-
organismos para toda a sociedade, por meio do desenvolvimento de materiais didáticos em
plataformas  online,  galerias  de  arte,  e  material  cientifico.  Além  de  proporcionar  à
comunidade informações sobre a microbiologia, também atuou como meio de aprendizado
aos  próprios  membros  do  grupo,  através  dos  assuntos  específicos  abordados,
desenvolvendo  habilidades  de  comunicação,  divulgação  de  conteúdo  e  práticas  de
laboratório. O projeto foi dividido em três equipes. Equipe 1, dedicada a divulgação e criação
de conteúdo digital para a página no Instagram (@microlandia_unila). Equipe 02 dedicou-se
à  Coleção de Cultura de Micro-organismos de Importância Biotecnológica e Ambiental  –
CCMIBA,  situada no laboratório  de Bioquímica  e  Microbiologia  da UNILA,  com foco  na
preservação  dos  micro-organismos  e  criação  de  conteúdo  digital  para  a  página  no
Instagram (@ccmiba). E equipe 3, responsável pela galeria de arte microbiológica a partir do
desenvolvimento de obras artísticas utilizando materiais biológicos para futuras exposições
(virtual e presencial). O Projeto teve início com a definição e design dos logos das páginas
na rede social e após elaboração dos calendários de publicações as páginas foram criadas.
No @microlandia_unila o objetivo inicial foi contextualizar os principais micro-organismos e
suas relações com o cotidiano. O primeiro post foi ao ar no dia 06 de maio de 2022 e até o
momento a página possui 400 seguidores e oito publicações. Além das postagens, vários
conteúdos  de  base  científica  foram  compartilhados  na  linha  do  tempo  e  os  vídeos  de
engajamento somam mais de 6 mil visualizações. Especialmente, o vídeo sobre o cultivo e
isolamento  de bactérias,  com 5.196 visualizações.  A  publicação  de maior  engajamento,
sobre a microbiologia e o meio ambiente, obteve até o momento 861 visualizações.  Ainda,
nos  últimos  30  dias  a  página  alcançou  3.521  não  seguidores,  ou  seja,  as  estratégias
utilizadas  permitiram que  outros  3.521  usuários  da rede social  tivessem contato  com o
conteúdo e com o trabalho realizado pelo projeto. A página @ccmiba teve sua 1º publicação
no dia 04 de maio de 2022 e conta atualmente com nove postagens específicas sobre
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coleção de cultura, métodos e importância da preservação de micro-organismos. Diferente
da  @microlandia_unila,  a  página  da  CCMIBA  possui  seguidores  que  apresentam
conhecimentos relacionados com as ciências biológicas. A página possui 288 seguidores e
nos últimos 30 dias alcançou 492 não seguidores. O vídeo de maior engajamento obteve até
o momento 116 visualizações e trata-se de um vídeo realizado pela equipe de jornalismo da
Unila para divulgação da coleção. As postagens apresentam em média 230 visualizações.
Por  fim,  a  equipe  3,  para  o  desenvolvimento  de  desenhos  em placas  de  Petri  usando
bactérias e fungos elaborou uma cartela de cores, formas e texturas a partir  dos micro-
organismos depositados na coleção CCMIBA, selecionando cinco bactérias. Elas estão em
fase de testes para a definição das figuras e execução dos desenhos.  O crescimento rápido
das  páginas  e  os  altos  números  de  visualizações  e  contas  alcançadas  demonstra  a
atratividade  do  conteúdo,  permitindo  estimular  o  pensamento  crítico  importante  para  a
formação de cidadãos conscientes de direitos e deveres. Conclui-se que o projeto obteve
sucesso na divulgação científica, na divulgação da UNILA como universidade e seu papel
social, e ainda na formação profissional e no crescimento pessoal e intelectual dos membros
integrantes  do  projeto.  As  páginas  continuaram  em  atividade  e  novos  temas  serão
publicados, buscando sempre experiências de aprendizado que permanecem com o cidadão
por toda a vida. 

Figura 1. Layout das páginas no Instagram.

Palavras-chave: Microbiologia, divulgação científica, extensão, instagram.
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1. RESUMO

Anualmente o Brasil produz cerca de 10,5 milhões de toneladas de plástico, sendo que 40%
são destinados de forma inadequada,  caso fosse reciclado essa quantidade de plástico
arrecadaria cerca de R$ 5,7 bilhões que poderia ser utilizado na geração de empregos e
criação de atividades relacionadas a serviços de coleta, além de causar danos imensuráveis
ao  meio  ambiente.  A  desinformação  do  assunto  e  a  necessidade  de  preservar  o  meio
ambiente leva a importância de discutir a educação ambiental nas escolas de forma prática
para levar a conscientização e reflexão do nosso estilo de vida. Nesta perspectiva o projeto
surge como forma de construção para um ambiente de reflexão do impacto do nosso estilo
de vida sobre o meio ambiente e de contribuição para a formação cidadã. O projeto baseia-
se  na  elaboração  de  um  verniz  ecológico  hidrofóbico  a  partir  de  poliestireno  reciclado
(isopor) solubilizado em limoneno. O projeto esta no processo de desenvolvimento, o verniz
foi  testado  em  diferentes  tipos  de   materiais  como  madeira,  tijolo,  pisos  cerâmicos  e
concreto.  Estão  sendo  realizada  as  análises  da  viscosidade,  espectroscopia  no
infravermelho, análise termogravimétrica, difração de raios-X e a durabilidade do verniz no
tempo. Serão desenvolvidas atividades sobre o impacto ambiental do nosso estilo de vida
no  meio  ambiente  e  a  realização  de  uma  atividade  prática  produzindo  verniz  com
poliestireno recuperado na reconstituição de um ambiente escolar em um colégio estadual
com alunos  do ensino médio.  Tendo  em vista  os problemas  ambientais  decorrentes  do
descarte  incorreto  de  materiais  poliméricos,  o  presente  projeto  visa  a  construção  de
ambiente de reflexão do impacto do nosso estilo de vida atual sobre os recursos naturais
enfatizando a importância do consumo consciente e da preservação ambiental, incentivando
a criatividade e sensibilizando os estudantes quanto à necessidade de reaproveitamento de
materiais plásticos.

Palavras-chave: Educação ambiental, Verniz, Poliestireno.
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1. RESUMO

Esse presente trabalho tem como proposta o monitoramento participativo dos rios da cidade
de Foz do Iguaçu, o qual busca analisar a qualidade da água através do desenvolvimento
de um aplicativo, que serve para verificar os parâmetros químicos da água. Além disso, o
projeto tem como meta a proposta  do “jovem educa jovem”,  dessa forma, faz com que
jovens tenham mais consciência  sobre as questões ambientais  e a partir  disso possam
transmitir  aos demais alunos que vivem e estudam próximos a esses rios.  A análise da
qualidade dos rios é feita com o uso do aplicativo de celular e o uso de kits colorimétricos,
possibilitando estabelecer a qualidade da água, baseando-se nos parâmetros nitrito, matéria
orgânica, orto-fosfato, amônia e ferro (Figura 1). Pensamos que se faz necessário o debate
sobre a poluição das águas, considerando o descaso com os rios urbanos da cidade de Foz
do Iguaçu, visto que um dos principais rios que abastece a cidade, se encontra próximo a
um  lixão  desativado.  Com  essas  e  demais  problemáticas,  é  de  grande  importância  a
conscientização  das  pessoas,  e  não  apenas  isso,  mas  que  elas  possam  ter  acesso  a
ferramentas acessíveis para fazer a análise e conhecer mais sobre a situação, com isso,
tendo maneiras para se chegar a autoridades públicas. A metodologia empregada para a
análise da água, é por meio do aplicativo desenvolvido pelos demais integrantes do projeto,
que tem como finalidade  detectar  as  substâncias  como já  foram citadas  anteriormente,
nitrito,  matéria  orgânica,  orto-fosfato,  amônia  e  ferro  a  partir  dos  kits  colorimétricos,
juntamente  com o uso de  uma caixa,  que  tem como objetivo  a  captura  de imagens  e
também o posicionamento das amostras. Considerando que este projeto encontra-se em
andamento, acredito que os objetivos esperados são muitos, entre eles é criar uma relação
com as pessoas que estão próximas aos rios, principalmente nas escolas, com o viés do
“jovem educa jovem” o qual iremos realizar encontros com as turmas de ensino fundamental
e médio, para a conscientização e também para ensinar o uso do aplicativo. Pretende-se
trabalhar a situação do rio, e o que isso pode implicar na sua vida da população, no seu
cotidiano, com a sua relação com o meio ambiente. Esperamos que os resultados deste
projeto possam ser utilizados pelas pessoas que mantêm uma relação direta com os rios,
que residem às margens dele, mas também para toda a cidade de Foz do Iguaçu, pois é um
bem comum de todos/as, além do mais, consideramos o monitoramento participativo como
estratégia para formar esses jovens como agentes ativos na preservação do meio ambiente.
Os resultados obtidos até o presente momento foi a experiência de conhecer os rios e as
escolas  em  que  a  ação  vai  ser  realizada,  buscando  estratégias  de  diálogo  entre  a
comunidade  escolar,  juntamente  com  a  elaboração  de  vídeos,  e  humanização  dos
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materiais, com o objetivo de promover a conscientização dos alunos. Ademais, deseja-se
que o aplicativo seja uma ferramenta que possa ser utilizada em instituições de ensino que
não detém acesso, que seja um modelo a ser empregado em outras regiões, visto que é um
custo acessível,  dessa forma,  podendo analisar  os critérios ambientais,  e criando novas
possibilidades e estratégias de conscientização e análises.

Figura 1. Análise colorimetrica para avaliação da qualidade da água para monitorimento de rios.

Palavras-chave: Monitoramento Participativo, Água, Rios, Foz do Iguaçu.  

2. REFERÊNCIAS

1. SILVA, Sílvia. Monitoramento Participativo de rios aplicado ao município de Foz de Iguaçu-PR. UNILA,
2022.

3. AGRADECIMENTOS

Agradeço a PROEX-UNILA pela concessão de bolsa de extensão. 



IV SIEPE  |  433

ISSN: 1983-6554

PREPARAÇÃO DE SABÃO COM PROPRIEDADES FITOTERÁPICAS
E EMOLIENTES A PARTIR DO ÓLEO VEGETAL DE COZINHA

NEVES, Ana. K.C(1); ALMEIDA, Lilian. G.G. (2); GOYCOLEA, Carolina C.V(3);
ONOFRIO, Álvaro. B (4).

(1) Voluntária. Licenciatura em Química, ILACVN, UNILA. E-mail:akc.neves.2016@aluno.unila.edu.br;
(2) Voluntária. Licenciatura em Química, ILACVN, UNILA. E-mail:lgg.almeida.2017@aluno.unila.edu.br;

(3) Bolsista da PROEX. Ciências Biológicas- Ecologia e Biodiversidade, ILACVN, UNILA.
E-mail: ccg.vega.2020@aluno.unila.edu.br;

(4) Coordenador, DOCENTE ILACVN, UNILA.

1. RESUMO

As pessoas ao redor do mundo diariamente descartam muitos litros de óleo de cozinha
usado, no lixo ou rede de esgoto, isto acontece principalmente por falta de conhecimento de
como fazer o correto descarte do material. O projeto tem por objetivo orientar e conscientizar
o descarte correto do óleo residual doméstico, abordando a preservação do meio ambiente,
o acesso e obtenção de produtos que é de higiene básica por meio da reciclagem do óleo e
levar uma alternativa de renda econômica para famílias carentes e promovendo a integração
da universidade junto à comunidade local da região de Foz do Iguaçu e outros povos que
residem nas regiões do Paraguai e Argentina. A participação de moradores e agentes
escolares da região nas oficinas é muito positiva. Antes da oficina, são realizadas palestras
e orientações sobre esse tipo de atividade. Para a realização desta ação é preparado
material de divulgação e educativo, como mecanismo de divulgação e coleta do óleo junto à
comunidade alvo do projeto. A coleta de óleo, armazenamento dos produtos, segurança e
primeiros socorros são discutidas durante as oficinas de forma expositiva. Toda a produção
e tratamento dos resíduos ocorrem de forma dinâmica, as receitas já consolidadas e
testadas pelas discentes da UNILA em laboratório foram estudadas durante um ano até
atingir a qualidade e segurança do uso do produto de forma segura. Essas receitas são
compartilhadas com as famílias e amostras do produto pronto são retiradas do recipiente de
cura após alguns dias e entregues aos participantes. É fundamental destacar a parceria com
a secretaria de Direitos humanos e desenvolvimento social de Foz do Iguaçu, realizando
oficinas com o clube de mães dos distintos setores da cidade e também com o programa
Mundo Sano do Paraguai. Em função do retorno às aulas presenciais e o avanço da
vacinação na cidade, foi possível retomar os estudos em laboratório e nas oficinas. No
projeto, as análises qualitativas e quantitativas são realizadas como rotina para avaliar a
qualidade e eficácia do produto, mas também com respeito, tanto ao seu cunho social
quanto à sua ampliação para pesquisa. Isso se torna importante devido ao fortalecimento de
vínculos a outras entidades externas ao país, apresentando resultados ótimos e de alta
qualidade, de baixo custo e de fácil acesso. Novos ajustes experimentais têm sido feitos,
embora as dificuldades que trouxe consigo a pandemia, para melhorar cada vez mais o
produto final na sua composição, como na compatibilidade e estabilidade com plantas
medicinais. O projeto tem sido executado com sucesso e tem estabelecido uma dinâmica
muito boa na interação com a comunidade, universidade e com os parceiros do projeto.

Palavras-chave: Sabão, Óleo de cozinha, Propriedades fitoterápicas.
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1. RESUMO

Dados  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  mostram  que  as  Doenças
Cardiovasculares (DCV)  foram  responsáveis  por  30%  da  mortalidade  global,  nesse
contexto, programas de prevenção cardiovascular bem conduzidos em vários países têm
conseguido reduzir de forma expressiva essa taxa. O estilo de vida adotado por uma parcela
significativa  da  população,  notadamente  das  camadas  menos  favorecidas,  contribui
sobremaneira com as elevadas taxas de patologias crônicas não transmissíveis, tais como
hipertensão arterial e diabetes mellitus. Conscientizar este grupo populacional é essencial
para  a  prevenção  dessas  doenças,  sendo  esse  empoderamento  um  dos  objetivos  do
Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim,  o projeto se deu, e segue nesse modelo,
por meio da presença de acadêmicos da Liga Acadêmica de Cardiologia da UNILA na Feira
da Avenida Juscelino Kubitschek – a qual ocorre nos domingos de manhã das 08h00min às
12h00min – onde os discentes abordaram a população de forma a desenvolver um diálogo
sobre as possíveis formas de prevenção de doenças cardiovasculares, bem como a aferição
da pressão arterial e da glicemia, a fim de se obter uma estimativa sobre a saúde individual.
Estando clara a  forma de atuação,  o  objetivo desse projeto é  informar  e empoderar  a
população sobre suas condições de saúde, esclarecendo os riscos e orientando sobre a
possibilidade de buscar serviços de saúde que podem indicar a situação de saúde. Além
disso,  visa  disseminar  a  adoção  de  um  estilo  de  vida  salutogênico  que  previna  o
aparecimento dessas patologias. Dessa forma, espera-se que, com o projeto, a população
que frequenta a Feira passe a observar sua condição de saúde e buscar assistência médica
perante sinais de alerta e adotar hábitos de vida que incluam uma alimentação saudável,
prática de exercícios físicos regulares, manejo de estresse e no ritmo de sono. É perceptível
que  o  projeto  trouxe  resultados promissores,  principalmente  pelo  retorno  de  alguns
pacientes que relatam mudanças no estilo de vida depois da abordagem, bem como pelo
aprendizado que representou para acadêmicos dos períodos iniciais do curso de Medicina,
que foram ensinados quanto a forma correta de aferição da pressão e da glicemia,  mas
também do contato com a população, que auxilia no desenvolvimento da empatia nesses
futuros profissionais.

.
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1. RESUMO
A migração de uma cidade para outra, ou mesmo do ensino médio para o superior, pode
gerar uma mescla de sentimentos e ansiedade no estudante que embarca para um nível
bastante almejado em sua trajetória acadêmica, gera também sentimentos positivos de
autonomia, liberdade para fazer autogestão da vida que, até então, poderia estar sendo
administrada com supervisão dos pais ou outros familiares. O alojamento estudantil permite
um novo cenário para uma alimentação em conjunto provando um novo estilo de
comensalidade, mas também de planejamento e uso do espaço culinário, e é nesse
cotidiano dinâmico que os saberes subjetivos emergiram dentro de uma complexidade do
sistema alimentar das diferentes culturas culinárias embebidas de regras, representações e
práticas (Alves e Boog, 2007). Nesse sentido, o alojamento estudantil da UNILA
configura-se como um espaço disponível para os alunos que comprovam a necessidade
desse referido auxílio e que chegam pela primeira vez à universidade, garantindo sua
permanência desde o início até ao final de um ano letivo. Diante deste contexto, o objetivo
dessa ação foi desenvolver práticas compartilhadas e participativas para a promoção de
condições desejáveis de habitabilidade referentes ao espaço culinário do alojamento
estudantil, local de uso coletivo com elevada rotatividade de preparações culinárias, de
trocas de experiências gastronômicas e de muita integração, além de prepará-los para
procedimentos de higiene alimentar. Foram realizados seis encontros, duplicados para
possibilitar participação em turnos diferentes, com 24 estudantes que desejaram participar
da ação para debates teóricos e experiências práticas relacionados à segurança alimentar e
nutricional abordando a higiene do manipulador, dos alimentos, dos utensílios e ambiente,
além do último módulo sobre alimentação saudável e segura. A formação compartilhada foi
desenvolvida com módulos divididos por categorias elencadas com o apoio de um grupo
estudantil. Intercalando os encontros problematizadores, a ação contou com práticas de
laboratório abordando o crescimento de microrganismos (Figura 2) no cotidiano das
preparações das refeições. As dinâmicas utilizadas foram: a) “Memória olfativa”
possibilitando, mediante a identificação do cheiro de ervas e especiarias aromáticas como
cravo, hortelã, canela, alecrim, entre outros relembranças de preparações alimentares
realizadas no âmbito familiar dos estudantes, de sua cultura, de seus lugares de
pertencimento abrindo espaço para debater situações vividas na cozinha do alojamento; b)
“Problemas e soluções”: os participantes inicialmente escreveram em tarjetas problemas
encontrados no uso coletivo da cozinha, em seguida as tarjetas foram colocadas dentro de
uma bola de isopor que, mediante um jogo de passa bola, cada estudante que a recebia
retirava uma tarjeta e apresentava soluções para problemas relatados, dentre eles questões
de convivência social, de cuidado com os equipamentos da cozinha e harmonia e respeito
entre os estudantes; por fim, c) “Varal das habilidades” (Figura 1) que registrou as técnicas e
habilidades reconhecidas por cada estudante no manejo do cuidado da higiene no espaço
culinário, envolvendo também o manipulador. Obtivemos um resultado satisfatório em
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termos de comprometimento das pessoas que participaram até o final do processo, pois
estas são e continuarão sendo multiplicadoras do aprendizado obtido a partir das
experiências vividas e compartilhadas durante o desenvolvimento de todas as fases da
ação. Os alunos que participaram do projeto e demais pessoas imersas estabeleceram
trocas de saberes, conhecimentos e habilidades para a vida pessoal, acadêmica e
profissional futura, pois este projeto, além de abordar questões relacionadas à segurança
alimentar e nutricional, permitiu a realização de dinâmicas envolvendo a identificação e
fortalecimento da convivência saudável e integração intercultural, humana, social e com a
natureza. Nesse contexto, destaca-se a produção do ebook de Procedimentos Operacionais
Padronizados (POPs), produzido coletivamente com a equipe da ação e os estudantes do
alojamento, sendo um dos principais produtos tangíveis do projeto, que está em fase de
editoração e será publicado na página da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE),
como um material de apoio não só aos estudantes do alojamento, mas de toda a
comunidade acadêmica. Vale destacar que o ebook teve a colaboração da empresa júnior
“Latina Biotec”, desenvolvida por estudantes do curso de Biotecnologia/Unila, no apoio aos
temas da Biossegurança e da prática laboratorial, e da Secretaria de Comunicação Social
(SECOM/UNILA) para revisão e diagramação do ebook e registro de fotos da cozinha do
alojamento. Para promover boas práticas em torno da integração bem-sucedida e da
segurança alimentar e nutricional, o projeto continuará com os próximos estudantes
ingressantes no alojamento na possibilidade de agregar outros elementos de integração e
saberes, como o compartilhamento da cultura alimentar latino-americana que, igualmente à
edição anterior, será materializado no segundo ebook. É de salientar que a segunda edição
dessa ação já está em curso e está aberta à comunidade iguaçuense, trabalhadores do
serviço de alimentação, procurando uma maior inclusão, integração
universidade-comunidade e abertura às diferentes formas que cada pessoa tem no direito às
práticas promotoras de saúde e de segurança alimentar e nutricional, consoante à sua
cultura, promovendo assim o intercâmbio e o respeito por uma integração do bem viver.

Palavra-chave: Segurança Alimentar e Nutricional, alojamento estudantil, formação compartilhada,
promoção em saúde.

Figura 1. Dinâmica “Varal das habilidades” –           Figura 2. Prática “Crescimento bacteriano” –
Módulo II: Higiene dos alimentos e utensílios.         Módulo III - Higiene do manipulador.
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1. RESUMO

Esse projeto traz como tema a associação entre cromossomopatias numéricas e deficiência
intelectual. É sabido que a Deficiência intelectual (DI) é um diagnóstico neuropsiquiátrico
comum em crianças e adolescentes. Em paralelo a isso, há na literatura médica uma gama
de entidades nosológicas que determinam essa característica nos indivíduos, e parte
considerável delas é genética. Apesar dos avanços na área da genética médica, ainda há
muitos casos sem diagnóstico, ou de síndromes genéticas cromossômicas
subdiagnosticadas, cujos exames não puderam ser realizados devido ao seu alto custo ou
indisponibilidade na cidade. Atualmente, exames genéticos ainda são escassos em território
nacional, sendo a maioria dos serviços especializados ainda vinculados às universidades
federais, centralizados em grandes centros urbanos com um número reduzido de
profissionais, sem suprir as demandas nacionais. Algumas dessas origens genéticas são
síndromes já bastante conhecidas, especialmente as anomalias cromossômicas como a
Trissomia do cromossomo 21 (Síndrome de Down), a Síndrome de Klinefelter com o
cromossomo sexual X extra e a síndrome do X frágil, que afeta homens mais seriamente
que mulheres e resulta de uma mutação em determinada região do gene FMR1, localizado
no cromossomo X. Há algumas doenças que também se relacionam com genes específicos
e padrões de heranças familiares. Quando se trata de exames em genética médica no
estado do Paraná, a referência é a capital Curitiba. No contexto do oeste paranaense, não
há, via Sistema único de Saúde, profissionais e laboratórios apropriados para realizar essa
investigação. Tal fato torna a realização dos referidos exames onerosa, de difícil acesso e,
por vezes, impossível para a população local. Todos esses fatores associados tornam o
diagnóstico de síndromes genéticas um trabalho hercúleo para os iguaçuenses. Tendo isso
em conta, o presente projeto visa realizar cariótipo em portadores de deficiência intelectual
atendidos em uma unidade de educação especial, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, para que
recebam um diagnóstico correto. Além de avaliar a frequência de anormalidades
cromossômicas numéricas, a investigação genética objetiva proporcionar um melhor
entendimento daquele indivíduo, de condições e agravos associados não diagnosticados e
prevenção de piores desfechos. Ainda, ao compreender o padrão de herança, a família
poderá se preparar melhor quanto ao surgimento de novos casos da síndrome e ter um
planejamento familiar mais consciente. Este projeto tem a premissa de garantir o pleno
exercício do direito inalienável do ser humano de acesso à saúde. Para realizar tal intuito,
celebramos a parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), cujas
atividades propiciaram a aproximação com o público alvo, garantindo acesso a seus
arquivos e alunos, além de espaço e infraestrutura apropriada. Caberá aos extensionistas
coletar amostras de sangue venoso periférico para serem processadas no Laboratório de
Genética da faculdade. O plasma sanguíneo será separado da parte sólida, sendo extraídos
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os leucócitos. Esses serão cultivados em meio de cultura e, posteriormente, colocados em
solução hiposmolar para causar turgidez, necessária para o rompimento celular nas lâminas.
O material será fixado e corado. Nas lâminas, os cromossomos poderão ser vistos no
microscópio, fotografados e editados para montagem do cariótipo. Espera-se que o máximo
de alunos assistidos pela APAE possa se beneficiar deste projeto, especialmente os
diagnosticados com DI, sem investigação ou sem diagnóstico genético estabelecido.
Aqueles que apresentarem um perfil sindrômico compatível receberão um laudo e
orientação cabíveis e necessárias. Ao final do estudo, espera-se estabelecer um perfil
epidemiológico da unidade, bem como auxiliar no direcionamento correto das crianças
quanto às suas necessidades individuais.

Palavras-chave: Genética, Cariótipos, Síndromes, Diagnóstico.
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1. RESUMO

O ensino médico constantemente passa por alterações em sua metodologia e estruturação.
Neste cenário de evolução da educação médica, em especial da anatomia humana,
ferramentas inovadoras têm sido aliadas na potencialização do aprendizado do aluno via
métodos virtuais. Em tal contexto, destaca-se na literatura científica a importância dada à
visualização tridimensional do corpo humano, considerada essencial para o aprendizado da
anatomia; essa análise de modelos em três dimensões tem sido considerada favorável por
estudantes, independentemente de uma educação presencial ou à distância. A partir desse
cenário, este projeto, planejado e executado com base na observação das necessidades e
novas possibilidades para o curso de Medicina da UNILA, teve por objetivo implementar um
banco de dados digital de peças anatômicas a partir da coleta de exames de imagem de
tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), sendo que estes exames
foram tridimensionalizados e transformados em modelos virtuais de sistemas orgânicos
reais, de pacientes reais e capazes de exibir eventuais patologias. Este banco de dados foi
implementado nas mesas de dissecção virtual do Laboratório de Simulações da Unila
(campus JU) (Figura 1) para que pudesse ser utilizado por alunos de cursos da área da
saúde tanto da Unila quanto da comunidade universitária externa, principalmente no ensino
e pesquisa de anatomia e radiologia, além de cirurgia geral, técnica em cirurgia,
neurocirurgia, educação do paciente, entre outras áreas que envolvam o planejamento de
procedimentos baseado na visão anatômica do corpo; todo esse processo foi facilitado pelo
uso de softwares como InVesalius, produzido pelo Centro de Tecnologia da Informação
Renato Archer (Campinas-SP), e que tem como características ser livre e gratuito. Vale
destacar que a oportunidade de utilizar o InVesalius é especialmente importante para o
ensino, uma vez que outros softwares que apresentam o corpo humano em três dimensões
são, em sua maioria, ou pagos, ou baseados em representações artísticas da anatomia
humana, não sendo reconstituições precisas e autênticas. A implementação desse banco de
dados de exames de imagem – denominado Banco Anatômico-Radiológico Digital da Unila
(BARD) – consistiu de três tipos de atividades: coleta de exames de imagem (TC e RM) de
uma instituição de medicina radiológica sediada em Foz do Iguaçu, mediante cooperação
interinstitucional entre a empresa e a Universidade, com assinatura de um termo de
confidencialidade dos participantes do projeto; criação e manutenção de um ambiente
virtual, onde os arquivos recebidos foram armazenados, anonimizados, catalogados e
indexados segundo registros de estrutura anatômica abordada, com a execução posterior do
processo de tridimensionalização desses arquivos; e criação de um Guia Rápido do Usuário
para docentes, discentes e pesquisadores, de modo a facilitar a compreensão das
ferramentas dos softwares utilizados, em especial o InVesalius, por meio da elaboração de
videoaulas. A necessidade de um guia rápido se justificou pelo fato de o InVesalius ter uma
curva de aprendizado relativamente angulada, além de ser um software com uma interface
não muito intuitiva. Esse guia serviu, então, como uma ferramenta para que os usuários
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pudessem tirar o melhor proveito do software no menor tempo possível. O interesse por
esse projeto também foi embasado no fato de que a Unila não dispunha oficialmente de um
banco de imagens radiológicas que pudessem ser convertidas para modelos de três
dimensões, bem como também não possui equipamentos necessários para a obtenção de
exames de TC e RM. Destaca-se também que, apesar de diversos estudos levantarem a
discussão dos comprovados benefícios do uso de peças anatômicas tridimensionais
artificiais em substituição ao estudo feito em cadáveres, ou mesmo ao estudo baseado em
imagens bidimensionais de livros ou telas, não foram encontradas discussões na literatura
científica que tratem especificamente da influência de um programa baseado na coleta e na
tridimensionalização de exames de pacientes reais para a educação médica. Dessa forma, o
contexto proposto por este projeto pode se configurar como ambiente ideal para estes
modelos de estudo. Disponibilizou-se, ao final, uma ferramenta que serve como um
repositório para a comunidade acadêmica de Medicina e de outros cursos de ciências da
saúde da região de Foz do Iguaçu. Este repositório, mantido constantemente atualizado com
a inserção de novos exames de imagem por futuros alunos, tem potencial para o contínuo
desenvolvimento da educação médica, em especial no que tange ao ensino da anatomia
humana, bem como serve de modelo para a introdução deste método de
ensino-aprendizagem para outras instituições de ensino.

Figura 1. Mesas de dissecção virtual do Laboratório de Simulações da Unila.

Palavras-chave: anatomia, radiologia, ensino, InVesalius.
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1. RESUMO

A  Política  Nacional  de  Saúde  Integral  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis,
Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e mais (+) (PNSI LGBTQIA+), aprovada no
ano de 2009, e constituída pela portaria de nº 2.836/2011 pelo Ministério da Saúde, tem
como objetivo promover e assegurar que essa população esteja acobertada dos seus
direitos a saúde integral, livre de qualquer tipo de preconceito e discriminação (BRASIL,
2013a). Todavia, apesar da existência da PNSI LGBTQIA+, a mesma ainda não atingiu
efetivamente aos serviços de saúde, refletindo no desconhecimento dos profissionais de
saúde sobre a diversidade social, podendo ocasionar situações de vedação de direitos
básicos para esta população (SILVA et al., 2016).  Mediante a problemática, o projeto de
extensão  “Bota  a  Cara  no  SUS:  Saúde  LGBTQIA+”,  logo  representada  na figura  1,
pretendeu visibilizar, promover e ampliar o conhecimento às especificidades da saúde
de indivíduos que se reconhecem como comunidade LGBTQIA+ em Foz do Iguaçu,
Paraná. Desse modo, teve como público alvo a comunidade acadêmica da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em parceria com os profissionais de
saúde da rede pública do município e a população LGBTQIA+ local, no qual puderam
desenvolver  estratégias  em políticas  públicas,  como oficinas,  encontros,  palestras  e
cursos  de  atualização  e  capacitação  que  abordaram  e  dialogaram  com  mudanças
efetivas  em direitos  humanos  para  esses  indivíduos.  Sob  a  mesma perspectiva,  foi
imprescindível o apoio da diversidade local na agenda prevista, como por exemplo, as
atividades em conjunto com a casa de acolhimento à população travesti e transexual,
conhecida  como  ONG Casa  de  Malhú,  na  qual  muitas  das  ações  foram  realizadas
visando objetivos em comum.  Desse modo, as ações realizadas pelo projeto seguiram
diversos  caminhos,  devido  à  falta  de  visibilidades  às  especificidades  da  população
LGBTQIA+ local, havendo assim, a necessidade de atuar em várias linhas e setores da
sociedade dentro do município. Por consequência, todas as oportunidades foram vistas
e  aceitas  como  necessárias  para  promover,  divulgar,  ampliar  e  fortalecer  o  debate
acerca  desse  tema tão  importante.  Haja  vista  as  demandas  e  objetivos,  o  principal
resultado  dessa  extensão  foi  a  visibilização,  acerca  das  especificidades  e
complexidades em saúde da comunidade LGBTQIA+, para a comunidade de Foz do
Iguaçu, sendo possível tonalizar a importância desse debate, de adentrar nos espaços e
mostrar  os  efeitos  da  LGBTQIA+fobia.  Imediatamente,  foi  iniciado  um  processo  de
empoderamento, em conjunto com os ativistas de direitos humanos, visando ampliar o
acesso  da  população  LGBTQIA+  aos  serviços  de  saúde,  bem  como,  maior
entendimento  dos  profissionais  de  saúde  quanto  ao  processo  saúde-doença  dessa
população. Visto que em Foz do Iguaçu não há um plano de político para a comunidade
LGBTQIA+,  nem  sequer  um  diagnóstico  situacional,  sendo  esse,  um  estudo
fundamental para a construção de políticas públicas efetivas, a relevância desse projeto
é notória. Por consequência, os resultados foram satisfatórios para os idealizadores do
projeto,  haja vista,  a visibilidade,  as proporções e os resultados obtidos,  salientando,
assim, o processo de consolidação e da rede de contatos, que ele recebeu. No fim de
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contas, há déficits estruturais no município, que carece de espaços que possibilitem o
convívio, o exercício da cidadania e democracia da comunidade LGBTQIA+, por isso, a
luta é muito mais complexa. “Nada sobre nós, sem nós” é uma frase que foi empregada
no  25º Simpósio  Internacional  da  WPATH  (World  Professional  Association  for
Transgender  Health)  para  enfatizar  a  importância  da  comunidade  LGBTQIA+  na
construção de projetos de saúde, sendo o Bota Cara no SUS, um exemplo claro disso. 

Figura 1. Logotipo do Bota a Cara no SUS: Saúde LGBTQIA+ 2021.

Palavras-chave:  saúde  lgbtqia+,  educação  em  saúde,  humanização  da  assistência,  populações
vulneráveis.
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1. RESUMO

Visto as recorrentes epidemias de Dengue e ocorrência de outras arboviroses na região de
Foz do Iguaçu, o projeto “Conhecendo Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mosquitos dos
vários  vírus”  visou  ser  uma ferramenta  de  controle  do  vetor  dessas  doenças,  o  Aedes
aegypti, por  meio  da  divulgação  científica  e  conscientização,  a  partir  da  infância,  dos
moradores da região sobre perigos de permitir o surgimento e permanência de focos de
proliferação de mosquitos vetores em suas casas, ruas e bairros. Além disso, pretendeu
servir  como  plataforma  para  que  estudantes  de  Ciências  Biológicas  e  Biotecnologia
aprofundem seus conhecimentos entomológicos e estudantes de saúde coletiva apliquem
seus conhecimentos obtidos em sala em uma situação real. Para sua execução, o projeto foi
dividido  em  dois  momentos:  o  primeiro  momento  é  de  seleção  e  preparação  dos
extensionistas e o segundo é o momento em que os extensionistas realizam por volta de 8
encontros com os alunos do ensino fundamental em parceria com escolas da região. Para a
preparação dos extensionistas,  foram realizadas reuniões semanais entre os voluntários,
bolsista  e  professores  envolvidos  no  projeto.  Nestas  reuniões,  foram  discutidos  artigos
científicos  e  projetos  de  extensão  semelhantes  (incluindo  edições  anteriores  do  próprio
projeto) com propósito de prospectar boas ideias e buscar melhorias para a metodologia no
momento de ir às escolas. Além disso, foi realizado neste momento de preparação a leitura
individual da cartilha “Cartilha preparatória: ‘Conhecendo Aedes aegypti e Aedes albopictus,
os mosquitos dos vários vírus'"  (ROJAS,  2022),  que é um texto redigido  em 2021 pelo
projeto  e  explica  em  detalhes  suas  ações  e  metodologia.  A  fase  de  treinamento  dos
extensionistas iniciou em maio de 2022 e foi finalizada em agosto de 2022. Com o projeto
ainda em andamento, os encontros nas escolas estão sendo planejados para acontecer ao
longo de oito dias, cada dia separado por uma semana, e cada encontro tendo uma hora-
aula de duração a partir  do mês de setembro.  Neste ano, o projeto será realizado com
alunos da EMEF Altair Ferrais da Silva Zizo.  Os encontros já foram planejados e estudados
pelos extensionistas. O primeiro encontro foi planejado para criar laços iniciais com a turma,
demonstrar que a universidade e os conteúdos acadêmicos são para todos e despertar a
curiosidade das crianças com o projeto através de uma dinâmica conhecida como “Presente
de grego” (CARDOZO PRADA, 2021). O segundo encontro, para discutir hábitos saudáveis
e nocivos e incluir limpeza e cuidados contra os vetores como hábitos saudáveis. O terceiro
encontro com propósito de ensinar o ciclo de vida do mosquito, levando ao entendimento de
que  sem disponibilidade  de  água  para  se  reproduzir,  o  mosquito  não  surge.  O  quarto
encontro,  com  objetivo  de  discutir  quais  são  os  possíveis  focos  de  proliferação  dos
mosquitos a partir dos conhecimentos obtidos pelos alunos até então. O quinto encontro foi
pensado para servir  como uma revisão de todas as atividades, mas também para trazer
alguns conceitos novos para a mente dos alunos a partir  de uma peça teatral.  O sexto
encontro surgiu com a proposta de explicar a transmissão de vírus transmitidos por vetores
através de uma dinâmica conhecida como dinâmica do lápis (SOARES & BARUCH, 2021).
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O sétimo encontro foi pensado para aumentar o público atingido pelo projeto e encorajar os
alunos a transmitirem o conhecimento para outras pessoas através de uma dinâmica de
apresentações para outras turmas da escola. Por fim, o último encontro planejado serve
como despedida entre os extensionistas e alunos. Os materiais utilizados para realização
dos encontros são em sua maioria materiais cotidianos, como alguns lápis de cor, fantoches
ou  máscaras  feitos  à  mão para  a  peça  de  teatro;  papéis  de  presente  e  garrafas  PET
reciclados formam o “Presente de grego” juntamente com ovos de mosquito Aedes aegypti
obtidos por ovitrampas ou doados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Foz do
Iguaçu.  Além  destes,  são  utilizadas  câmeras  fotográficas  e  filmadoras  para  registrar  o
desenvolvimento dos alunos nas atividades do projeto de acordo com a autorização de uso
de imagem de seus responsáveis. O principal resultado esperado é o êxito na apresentação
final  dos  alunos  para  outros  alunos  de  sua  escola  dos  temas  abordados  no  projeto,
conforme  planejado  que  fosse  feito  no  sétimo  encontro.  Conhecer,  de  forma  ampla  e
acadêmica, sobre o Aedes aegypti  e as doenças das quais esse mosquito é vetor, sendo
inclusive capaz de explicar de maneira correta para outros colegas sobre o assunto é um
ótimo indício de que estas crianças serão membros da sociedade ativos no combate a essas
arboviroses. Além disso, as atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo dos encontros
serão coletadas e registradas como forma de observar sua evolução pelo tema.  Assim,
conclui-se  que  o  projeto  tem  tido  impacto  positivo  na  vida  acadêmica  dos  estudantes
participantes através da leitura e discussão crítica semanal de artigos científicos, além de
contribuir na sua inserção social e demonstrar a importância da interação da universidade
como agente transformador da sociedade local. E, ainda, que tende a ter grande impacto na
formação de futuros adultos mais conscientes e conhecedores dos problemas relacionados
à  proliferação  de  Aedes  aegypti e  quaisquer  outros  mosquitos  vetores  de  doenças
semelhantes que possam surgir futuramente, além de conhecimento de nível acadêmico e
atual sobre como combatê-los. Ademais, também é possível que ao aproximar esses alunos
da vivência acadêmica, eles são incentivados a participar do mundo universitário no futuro,
contribuindo  para  que  permaneçam  nas  escolas  e  deem  credibilidade  aos  cientistas  e
acadêmicos latino-americanos.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Saúde, Chikungunya, Zika.
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1. RESUMO

Há muito tempo as arboviroses têm sido problemas de saúde pública mundial, sendo a den-
gue uma das mais preocupantes entre elas. No município de Foz do Iguaçu, a proliferação
de mosquitos vetores de arboviroses se favoreceu, em partes, pelas desigualdades socioe-
conômicas marcantes que acompanharam o crescimento urbano após a construção da Usi-
na Hidrelétrica de Itaipu, pois a falta de moradia adequada, acúmulo de resíduos sólidos e
ausência de saneamento básico são fatores que contribuem para a proliferação de mosqui-
tos e, consequentemente, para a ocorrência de epidemias. Em vista disso, criou-se este pro-
jeto com o intuito de fomentar o letramento científico, apoiando-se em protocolos de ciência
cidadã, utilizando metodologias que abordam o mapeamento de habitats de mosquitos veto-
res de arboviroses. Pretendeu-se então, por meio da aplicação dos protocolos com alunos e
professores do Ensino Fundamental II de escolas no município de Foz do Iguaçu, Paraná,
promover a construção de processos participativos em torno desse tema socioambiental.
Dessa forma, adotando práticas que visam a educação e conscientização ambiental, atrela-
das a projetos que envolvem a Ciência Cidadã, tem sido incentivada a cooperação entre ci-
entistas e não cientistas em prol da resolução desse problema global. Além disso, a adoção
de estratégias de divulgação científica que colaboram com a popularização da ciência pode-
riam ampliar o conhecimento da população sobre essas doenças, assim como o papel do ci-
dadão no controle de epidemias. Uma das formas pelas quais o projeto colocou em prática o
uso dessas ferramentas foi no desenvolvimento de atividades baseadas no protocolo Mos-
quito Habitat Mapper, do programa GLOBE, onde crianças puderam auxiliar no mapeamento
do habitat de mosquitos vetores de arboviroses por meio do aplicativo GLOBE Observer.
Nessas atividades, as crianças puderam praticar a investigação em ecologia de doenças in-
fecciosas causadas por mosquitos do gênero Aedes, na Biblioteca da Infância e Juventude
Iguaçuense, em Foz do Iguaçu, Paraná, intercalando a busca ativa de potenciais criadouros
de mosquitos e coleta de resíduos com ciclos de indagações. Desse modo, as crianças fo-
ram estimuladas ao exercício do método científico, reconhecendo o problema das arboviro-
ses, formulando questões, elaborando hipóteses, investigando ativamente o ambiente e en-
tão discutindo as suas observações, além de avaliar os impactos socioambientais do des-
carte inadequado de resíduos. A execução dessas atividades gerou resultados bastante sa-
tisfatórios em termos de participação e interesse por parte das crianças, que se mostraram
bastante curiosas e engajadas, demonstrando a eficácia desses métodos no sentido de se
obter engajamentos dos jovens em ações de combate ao ciclo de transmissão de arboviro-
ses. Ademais, a testagem do protocolo proporcionou experiências úteis para a produção de
materiais voltados à formação de professores, conforme esperado pelo projeto, para que os
mesmos possam executar e difundir no ambiente de ensino esse e outros protocolos que
vêm sendo desenvolvidos. Novas atividades já vêm sendo elaboradas para testar diferentes
planos dentro do Protocolo de Mosquitos do programa GLOBE. Dentre elas, planeja-se reali-
zar com as crianças a montagem de armadilhas para monitoramento de larvas de Aedes a
partir de garrafas PET, de forma que elas possam conhecer o ciclo de vida dos mosquitos,
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realizar a identificação das larvas e entender sua morfologia, além de fomentar discussões
sobre métodos de monitoramento de vetores. Diferentes tipos de armadilhas de mosquitos
já foram construídas e instaladas experimentalmente pela equipe do projeto em diversos
pontos do município, inclusive no Jardim Universitário, de modo a testar essas estratégias
de captura e monitoramento de vetores, com enfoque no  Aedes.  As atividades exercidas
têm gerado também material sobre educação ambiental e ciência cidadã no meio digital, por
meio das plataformas virtuais desenvolvidas pelo projeto “Portal Ecologia e Saúde: divulga-
ção científica e ciência cidadã”, como estratégia de divulgação científica, vinculadas a este
projeto.  Além disso,  o presente projeto participou do II  Workshop da Rede Brasileira de
Ciência Cidadã, apresentando-se na modalidade de resumo expandido, evento esse que
proporcionou uma rica troca de experiências no âmbito da ciência cidadã, além de promover
a divulgação das atividades. Em vista dos aspectos mencionados, este projeto vem promo-
vendo a conscientização da população acerca de epidemias tropicais de grande importância
na região de estudo, além de contribuir para a construção do conhecimento sobre a ecologia
de insetos vetores de doenças e para a vinculação entre escola e universidade através da
promoção da aprendizagem científica e coleta de dados, viabilizando assim a participação
pública e diminuição de desigualdades no acesso à educação de qualidade. Além disso, tem
fomentado habilidades de pesquisa e aquisição de conhecimentos para o desenvolvimento
sustentável em jovens cidadãos da região.

Figura 1. Atividade de mapeamento de focos de proliferação de mosquitos e coleta de resíduos.

Palavras-chave: Aedes, arboviroses, educação ambiental, ensino fundamental.
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1. RESUMO

Através de ações de educação em saúde que ocorrem desde 2015, o projeto Eternizar-te
integra arte e saúde. Através do teatro “Clown” e intervenções em instituições parceiras, o
projeto teve como objetivo estimular o público-alvo a protagonizar sua própria saúde. Para
isso, foram desenvolvidas oficinas de preparação teatral para os extensionistas voluntários e
bolsistas, e em seguida, intervenções in loco através de esquetes e improvisações, que
contribuíram para atingir os objetivos propostos. Para o ano de 2022, o projeto se debruça
sobre as metodologias de Teatro de Improviso e Narrativas em Medicina para uma nova
versão de intervenção em saúde. Proposta por Rita Charon, a técnica de Narrativa Based
Medicine, estimula profissionais de saúde a produzirem narrativas a partir das experiências
vivenciadas com seus pacientes, e tem beneficiado os profissionais no desenvolvimento de
habilidades como empatia, comunicação e reflexão sobre a própria prática profissional. O
Teatro do Improviso é uma técnica que também parte das histórias contadas a fim de se
criar cenas teatrais que transformem a experiência vivenciada por quem conta. Um indivíduo
faz o relato para os atores e plateia, e ao assistir sua história sendo encenada pode
transformar-se e ressignificar um evento traumático ou de sofrimento. Tem-se como objetivo,
a partir das técnicas teatrais citadas, beneficiar os estudantes vinculados ao projeto de
forma a promover sua saúde mental, desenvolver técnicas de comunicação, compreender
os processos envolvidos no sofrimento mental e nas relações interpessoais, além de auxiliar
os alunos a reconhecerem a importância das narrativas de vida dos pacientes enquanto
determinantes de seu processo de saúde e adoecimento. Para tanto, fazem-se necessários
estudos teóricos e discussões de artigos sobre o tema em conjunto com o Projeto de
Pesquisa Interfaces; treinamento teatral de duração de 4 meses, com desenvolvimento de
técnicas de expressão corporal, vocalização e jogos de improvisação; e, finalmente, serão
realizados os encontros para a montagem das cenas e espetáculos, com a participação da
comunidade. Espera-se alcançar com o projeto novos espaços de atuação, proporcionar
espaço para que os participantes possam compartilhar suas histórias de vida e
ressignificá-las através de processos artísticos, bem como que as histórias possam provocar
reflexão e estimular uma visão humanizada dos processos relacionados à saúde e
adoecimento.
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1. RESUMO

O sono é cada vez mais reconhecido como um componente crítico do desenvolvimento
saudável e da saúde como um todo. Caracteriza-se por uma situação fisiológica de atividade
cerebral,  natural  e  periódica  em  que  o  estado  de  consciência  varia,  reduzindo  a
sensibilidade  aos  estímulos  ambientais,  seguido  de  específicas  posturas  corporais  e
motoras,  além de  alterações  autônomas.  O sono possui  diversas funções  notavelmente
importantes, e apesar das alterações do meio, estas se combinam com o equilíbrio interno
ou balanço perfeito do organismo, isto é, com a homeostasia. Deste modo, integra-se uma
necessidade  física  e  primordial  para  a  saúde  e  bem-estar  do  indivíduo.  Ter  uma  boa
qualidade  de  sono  propicia  ao  ser  humano  uma  enorme  capacidade  de  adaptação  a
situações  adversas,  como  por  exemplo  as  de  stress.  O  sono  proporciona  ao  indivíduo
sensações de bem-estar físico e mental, influenciando os seus níveis comportamentais. Os
problemas do sono são cada vez mais comuns tanto em crianças como em adolescentes,
alcançando taxas de prevalência de 30% a 40% desta população, e muitas vezes acabam
passando  despercebidos.  Considerando  todos  os  impactos  da privação  de  sono,  o  uso
abusivo  de  telas  e  a  alta  prevalência  desses  distúrbios  em  crianças  e  adolescentes  é
importante mostrar,  a  esse público,  a importância de manter uma boa higiene do sono,
demonstrando todos os impactos que podem ser gerados a partir dos distúrbios do sono. O
objetivo geral do projeto foi transmitir informações sobre o sono para crianças matriculadas
em escolas públicas, através de dinâmicas, apresentações, palestras e panfletos. E dentre
os  objetivos  específicos  estava  demonstrar  a  importância  da  higiene  do  sono;  apontar
relação do sono com crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor; sanar dúvidas do
público  alvo  relacionadas  a  qualidade  do  sono;  ensinar  bons  hábitos  para  melhorar  a
qualidade do sono. Como metodologia foram selecionados artigos relevantes sobre o tema
para embasamento teórico, as palavras buscadas em bases de dados literárias nacionais e
internacionais e nos arquivos da Sociedade Brasileira de Pediatria foram: “sono”, “crianças”,
“higiene”, “qualidade”. Posteriormente foi pensado e elaborado material compatível com a
idade  escolar,  para  que  houvesse  uma  maior  compreensão  e  conseguisse  chamar  a
atenção das crianças. Foi proposto trabalhar com grupos de 15 crianças entre 6 e 10 anos,
por aproximadamente 1 hora, de maneira lúdica com jogos e questionários sobre o tema. A
partir da definição de como o tema seria abordado foi entrado em contato com as escolas e
secretaria de educação do município de Medianeira-PR. No momento estamos aguardando
o agendamento das apresentações que estavam programadas para ocorrer até o mês de
outubro no cronograma inicial  do projeto  de extensão. A partir  da execução do projeto
espera-se  transmitir  conhecimentos  e  informações  importantes  para  crianças,  pais  e
professores. Desse modo, almeja-se que o público-alvo possa colocar em prática todos os
ensinamentos aprendidos e consiga ter uma qualidade do sono melhor, com consequente
melhora  no  desempenho  escolar,  na  memória,  concentração  e  no  desenvolvimento
neuropsicomotor como um todo. Dentro do que foi executado do projeto conclui-se que o
tema  é  muito  amplo,  abrangente  e  pouco  trabalhado  com  os  familiares  e  crianças  em
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consultas  médicas  de  puericultura  e  também  no  ambiente  escolar,  o  que  reforça  a
necessidade  de  ser  trabalhado  com  as  crianças,  devido  grande  impacto  que  gera  no
desenvolvimento cognitivo e pessoal.
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1. RESUMO

O conceito Senso de Coerência (SOC) advém da teoria Salutogênica criada pelo sociólogo
norte-americano  Aaron  Antonovsky  para  explicar  o  porquê  de  algumas  pessoas
permanecerem saudáveis frente a situações estressantes e outras adoecerem. O senso de
coerência  é  formado  por  três  componentes  que  atuam  juntos,  permitindo  ao  indivíduo
enfrentar suas adversidades, sendo eles: compreensibilidade, maneabilidade e significado.
Ver  o mundo como compreensível,  manejável  e com significado facilitaria  a seleção  de
recursos e adoção de estratégias para o enfrentamento de situações adversas. O objetivo
do projeto foi identificar e desenvolver o senso de coerência de pais ou responsáveis de
crianças com deficiência que frequentam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Foz do Iguaçu-PR. A APAE de Foz do Iguaçu foi criada em 1977, e hoje atende
em média 490 alunos, com objetivo principal de promover a atenção integral à pessoa com
deficiência intelectual e múltipla.  O projeto de extensão teve início com as avaliações dos
pais ou responsáveis através da aplicação do questionário denominado Senso de Coerência
de Antonovsky que contém 29 itens com respostas obtidas através de uma escala de sete
pontos com intervalo total da medida variando de 29 a 203, no qual quanto maior o valor,
maior o senso de coerência (SOC), também está sendo avaliado o perfil sociodemográfico
dos  participantes  por  meio  de  entrevistas  e  preenchimento  de  formulário.  O  projeto
encontra-se na fase de avaliação, com previsão de término desta etapa para o final de mês
de setembro. Ao final das avaliações os dados serão tabulados e analisados. A partir dos
resultados,  serão  desenvolvidas  estratégias  para  melhorar o  SOC  dos  participantes,
principalmente  o  componente  (compreensão,  manejo  e  significado)  classificado  com
pontuação  mais  baixa.  Entre  as  estratégias  de  intervenção  planejadas  estão:  roda  de
conversa, palestras, confecção de materiais educativos e orientações a serem divulgadas
nas  mídias  sociais  da  associação,  entre  outros  métodos  de  ação  que  se  mostrarem
pertinentes.  Com  isso,  espera-se  entre  os  benefícios  alcançados:  o  conhecimento  e
aumento do nível  do senso de coerência  dos participantes,  indiretamente,  promoção de
saúde e melhora da qualidade de vida; promover maior facilidade na seleção de recursos,
adoção de estratégias e comportamentos eficazes no enfrentamento da situação exposta,
além  de  promover  acesso  aos  tratamentos  que  o  paciente  necessita  para  seu  pleno
desenvolvimento motor, intelectual e emocional. Sendo assim, espera-se que o responsável
consiga atuar e enfrentar suas adversidades de modo mais lúcido, saudável, eficiente e com
menos sofrimento.
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1. RESUMO

Com as mudanças epidemiológicas e o melhor controle das causas ambientais, as doenças
genéticas  e  as  malformações  congênitas  destacam-se  cada  vez  mais  como fatores  de
morbidade e mortalidade.  E gradualmente se reconhece a importância da base genética
para as doenças comuns. Por isso, nos cursos da área da saúde, o estudo da genética e da
genômica torna-se fundamental para melhor compreensão dos determinantes biológicos do
binômio  saúde-doença.  Neste  aspecto,  a  Genética  Comunitária  é  uma  alternativa
interessante  para  auxiliar  a  integrar  a  genética  à  Atenção  Primária  à  Saúde,  visando
promover ações de prevenção e controle de doenças, e facilitar o acesso da comunidade
aos cuidados de saúde. Neste contexto, as Ligas Acadêmicas representam um papel-chave,
pois têm por finalidade complementar a formação acadêmica por meio de atividades que
atendam  os  princípios  do  ensino,  pesquisa  e  extensão,  com  o  intuito  de  fortalecer
conhecimentos  e  criar  nos  alunos  bases  sólidas  para  a  futura  atuação  profissional.  O
objetivo inicial deste projeto foi ampliar os saberes sobre genética entre os discentes, com
base  nos  critérios  da  Sociedade  Brasileira  de  Genética  Médica,  para  possibilitar  que  a
genética comunitária fosse considerada uma iniciativa a ser implementada no município. Em
acréscimo, buscou-se fomentar as interações entre os cursos de medicina, biotecnologia,
biologia e saúde coletiva, tendo em vista que a genética tem um amplo campo de atuação,
permitindo a  disseminação  multidisciplinar  de informações científicas.  Para viabilizar  tais
objetivos, foi aberto um edital de seleção, em que estudantes de cursos de áreas afins foram
selecionados através de entrevista e da análise de uma carta de intenção. Atualmente, a
Liga  Acadêmica  de  Genética  Médica  e  Genômica  da  Unila  (LINEAGE)  conta  com  25
participantes que trabalham na realização de aulas,  publicações e outras atividades.  No
projeto,  “Dúvidas  sobre  doenças  genéticas?  Pergunte  que  eu  te  respondo”,  agora
administrado pela Liga, ocorreram postagens de materiais didáticos nas redes sociais e a
interação com a população interessada nos temas. Ao longo do ano, também foi produzida
uma série de podcasts, distribuídos no  Spotify, onde foram entrevistados profissionais da
área da genética abordando temáticas relacionadas à ciência, ética e investigação científica.
Os episódios tiveram mais de 110 reproduções, tanto no Brasil, como no exterior (Estados
Unidos,  Paraguai,  Equador,  El  Salvador  etc.).  Para  a  divulgação  de  informações
relacionadas aos temas discutidos nos encontros foram utilizados recursos tecnológicos e
criada uma página no Facebook,  denominada LINEAGE-UNILA, e outra no Instagram, a
@lineage_unila. Além disso, a liga administra as contas no Instagram @genetica.unila, no
Facebook e um blog. Foram publicadas mais de 70 postagens entre as duas contas do
Instagram, sendo esta a plataforma com maior público, com mais de 398 seguidores. No
Facebook contabilizaram-se 1.247 curtidas na página. E, seguindo o tripé universitário, os
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acadêmicos foram incentivados a desenvolverem outros projetos e eventos para público
externo, como o que abordou o diagnóstico precoce e o tratamento da Atrofia Muscular
Espinhal, onde participaram mais de 75 pessoas entre profissionais das áreas da saúde,
alunos e público geral. Os acadêmicos da Liga também têm dois projetos em construção,
como  a  produção  de  um livro  sobre  filmes  de  doenças  genéticas  raras  e  outro  sobre
atividades  educativas  nas  UBS,  além  de  feirinhas  para  a  população.  Em  conclusão,
percebeu-se que houve uma boa integração entre os alunos dos diferentes cursos da UNILA
e de outras Universidades.  Pelo  compartilhamento do aprendizado durante as aulas,  os
estudantes puderam desenvolver e aprimorar suas habilidades de comunicação, liderança,
pensamento  crítico  e  análise  científica,  importantes  para  sua  futura  pratica  profissional.
Visualizou-se uma transposição do conhecimento universitário para a comunidade mediante
as postagens nos meios digitas, fomentando assim os princípios da genética comunitária. E
o fortalecimento do tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão) foi um elemento-chave
que evoluiu ao longo deste projeto e que vai continuar se fortalecendo durante todo o trajeto
da Liga Acadêmica. 
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1. RESUMO

A saúde mental e todas as alterações concernentes ao seu âmbito são inerentes à
sociedade e têm sido cada vez mais colocadas em voga e debatidas nas mais diversas
esferas, o que se intensificou ainda mais na vigência da pandemia do COVID-19. E, apesar
de a temática chamar a atenção do público leigo, especialmente através da atuação da
grande mídia, o tema permanece sendo tratado como tabu por uma grande parcela das
pessoas. Isto é, os transtornos mentais constituem um campo ainda pouco compreendido, o
que os torna objetos de controvérsias, preconceitos e julgamentos equivocados. Assim,
partindo do pressuposto que um entendimento adequado do assunto possibilita a construção
de pontos de vista e opiniões mais consistentes, melhor embasados e livres de
prejulgamentos, o projeto “Luz, Câmera, Alucinação – Desmistificando os Transtornos
Mentais Através do Cinema” foi uma iniciativa que visava oferecer a quebra de paradigmas e
estereótipos envolvendo a amálgama dos transtornos mentais, fazendo uso de produções
cinematográficas que girassem em torno da temática como ferramenta de estudo e análise.
O cinema constitui uma forma de arte influente, abrangente e altamente acessível e que, por
sua natureza multissensorial, permite um completo envolvimento das pessoas, além de
trabalhar as mais diversas temáticas, sob os mais distintos olhares. Em paralelo, o estigma
que rodeia a temática da saúde mental constitui um problema altamente prejudicial, já que o
medo e o preconceito influenciam negativamente no acolhimento das pessoas pela
sociedade, reduzem a procura por ajuda professional e diminuem a adesão ao tratamento.
Assim, os objetivos desse trabalho consistiram na utilização de produções audiovisuais
(cinematográficas ou educativas) como instrumento para oferecer conteúdo teórico e espaço
para discussão acerca dos transtornos mentais, de forma a desmistificar os temas da esfera
da saúde mental e, consequentemente, reduzir o preconceito que rodeia a questão entre o
público geral. As atividades foram desenvolvidas pela discente bolsista, em conjunto com os
estudantes voluntários e ligantes da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental, que
contaram com o apoio da coordenação docente do projeto, bem como de convidados
especialistas multidisciplinares, que auxiliaram no enriquecimento do debate. As
intervenções ocorreram de forma remota e presencial, sendo o espaço de debate constituído
em ambiente virtual ou físico. Inicialmente, foram criadas a identidade visual do projeto e as
contas em redes sociais para divulgação das atividades. Em seguida, foi realizada a
capacitação da equipe do projeto através de aulas expositivas e discussões sobre as
características do exame psicopatológico e neurológico, bem como das fisiopatologias dos
transtornos, sua sintomatologia, seus tratamentos e seus critérios diagnósticos (descritos no
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-V da American Psychiatric
Association). Após essa etapa, foram definidas as produções audiovisuais mais adequadas
para os públicos-alvo em questão, assim como as participações de convidados e a melhor
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abordagem para discutir os transtornos desenvolvidos nas tramas das obras. Então, foi
realizado o contato com os setores administrativos / pedagógicos das entidades
selecionadas a fim de incluir as atividades do projeto na programação destas instituições.
Além das questões específicas inerentes a cada transtorno discutido, sempre foram
trabalhados pontos gerais envolvendo a fisiopatologia, a sintomatologia, aproximações e
distanciamentos da obra em relação à realidade, possibilidades de tratamento e
levantamento de mitos relativos, sempre com linguajar acessível, tudo isso visando oferecer
embasamento teórico para possibilitar uma melhor compreensão do assunto. Finalmente,
cada uma das atividades se encerrou com a abertura do espaço para debate entre os
participantes e discussão acerca de possíveis dúvidas. Quando ocorreram, as transmissões
realizadas pelo projeto foram amplamente divulgadas, visando abarcar não apenas os
públicos nas instituições, mas também a comunidade acadêmica e a comunidade externa de
forma geral. Os resultados esperados envolviam a melhoria da compreensão do público
geral acerca dos transtornos mentais, reduzindo as controvérsias, preconceitos e
julgamentos errôneos que rodeiam o assunto, bem como proporcionar um entendimento
adequado do assunto, possibilitando a construção de pontos de vista e opiniões mais
consistentes, melhor embasados e livres de prejulgamentos, contribuindo para a formação
de uma população mais educada, tolerante e saudável. Avalia-se que esses resultados
foram atingidos dentro dos encontros realizados e tendo em vista os transtornos mentais
trabalhados, concluindo-se que o uso do potencial de construção de aprendizado afetivo
dessas obras foi fundamental para solidificar o conhecimento dos participantes e, ainda, que
existe uma demanda crescente por trabalhos que levantem esses temas junto à comunidade
visando desmistificá-los, de modo que seria pertinente a prorrogação desse projeto por um
tempo mais longo, a fim de ampliar sua atuação.

Figura 1. Capacitação da equipe do projeto em ambiente virtual
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2. REFERÊNCIAS

1. DOS SANTOS, Calline Palma; DO NASCIMENTO CALDEIRA, Guilherme. Conhecendo os Transtornos
Mentais através do cinema: revisão de como os filmes de ficção tem retratado os Transtornos
Mentais. Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes-SEMPESq, n. 18, 2016.

2. FIGUEIRÓ, Rafael Albuquerque; DA COSTA NETO, Clóvis Leite; SOUSA, Rolan Carvalho. Transpondo
limites: O Cinema na pesquisa-intervenção e o documentário enquanto estratégia de empoderamento em
saúde mental. QUIPUS-ISSN 2237-8987, v. 1, n. 2, p. 57-66, 2011.

3. ROCHA, Fábio Lopes; HARA, Cláudia; PAPROCKI, Jorge. Doença mental e estigma. Rev Méd Minas Gerais
[Internet], v. 25, n. 4, p. 590-6, 2015.

3. AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (PROEX-UNILA).



IV SIEPE  |  460

ISSN: 1983-6554

  

MEDICINA DO ESTILO DE VIDA   
  
  

Jhenifer Mezzomo Spagnol(1), Adriana Chalita Gomes(2)   
  

 
(1) Bolsista PROEX UNILA, Medicina, ILACVN, UNILA. E-mail: jm.spagnol.2017@aluno.unila.edu.br; 

(2) Coordenadora, docente, ILACVN, UNILA. 
  
  

1. RESUMO  

Os hábitos e as práticas diárias adotadas pelas pessoas afetam profundamente a saúde e a 
qualidade de vida a curto e a longo prazo. Sabe-se que o aparecimento e o curso de muitas 
doenças metabólicas e mentais podem ser prevenidas e tratadas de acordo com os costumes 
e atitudes tomadas no cotidiano. Entretanto, a contemporaneidade apresenta um número 
crescente de pessoas com problemas de saúde relacionados, principalmente, a falhas no 
estilo de vida referentes a alimentação, a atividade física, ao sono, ao manejo do estresse e 
com comportamentos aditivos. Pensando nisso, é essencial que as pessoas conheçam os 
pilares da medicina do estilo de vida (MEV) para que possam adotá-los e pô-los em prática. 
Nesse sentido, dentre os objetivos da extensão, estavam realizar a difusão de conhecimentos 
para crianças, adolescentes, jovens e idosos sobre o que é MEV, quais são os seus seis 
pilares, bem como incentivar as pessoas a melhorar seus hábitos de vida e evitar ações que 
põem em risco a saúde física e mental, contribuindo, dessa forma, para uma cultura mais 
salutogênica. Pensando nisso, a metodologia adotada pelos extensionistas foi estudar sobre 
o tema, entre abril a junho, por meio de artigos científicos baseados em evidências e livros. 
Posteriormente, realizaram a confecção de slides que seriam utilizados nas intervenções e 
criaram um site contendo informações sobre o que é MEV e sobre os seus pilares. Após isso, 
a partir de julho, entraram em contato com instituições de Foz do Iguaçu como escolas 
municipais e estaduais, unidades básicas de saúde, ambulatório de saúde mental, centro de 
atenção psicossocial, dentre outros locais em municípios próximos, para averiguar a 
possibilidade da aplicação das intervenções. Cada intervenção foi conduzida por dois 
extensionistas, em uma roda de conversa, e abordavam o que é MEV, quais são os seis 
pilares e como adotar práticas benéficas e saudáveis em cada uma dessas áreas. Por fim, era 
entregue um folder contendo informações de como acessar o site, criado pelos extensionistas, 
pois por meio da leitura dele era possível ter mais acesso a informações sobre alimentação, 
manejo de estresse, atividade física, sono, relacionamentos saudáveis e comportamentos 
aditivos. Nesse prisma, a partir de julho, foram realizadas 4 intervenções mensais, sendo que 
uma mesma instituição podia receber mais de uma intervenção com diferentes participantes. 
Até o presente momento, aproximadamente 300 pessoas participaram das intervenções, que 
abrangeram crianças, jovens, adultos e idosos. Como resultados esperados, almejava-se 
promover a difusão de conhecimentos sobre o que é MEV e incentivar o maior número de 
pessoas possível a criar e a manter hábitos de vida saudáveis. Pretendia-se que os indivíduos 
que participassem das intervenções pusessem em prática os ensinamentos aprendidos e 
difundissem para outras pessoas esses conhecimentos. Desse modo, haveria a promoção de 
saúde e a prevenção de doenças crônicas tão prevalentes, como a obesidade, a hipertensão 
arterial sistêmica, o diabetes melittus, os transtornos depressivos e ansiosos, dentre outros. 
Nesse âmbito, com a realização das atividades conduzidas pelos extensionistas com a 
comunidade iguaçuense e lindeira, planejava-se conseguir motivar uma singela parcela da 
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nona regional de saúde a adotar hábitos de vida saudáveis, bem como difundir conhecimentos 
baseados em evidência científica para outros leitores além da localidade regional. Por fim, 
quando todas as intervenções planejadas fossem aplicadas, esperava-se haver a escrita de 
um relato de experiência para posterior publicação do trabalho em uma revista científica ou 
seminário. Como considerações finais, acredita-se veemente que as pessoas que 
participaram das intervenções se beneficiaram com os conhecimentos adquiridos, bem como 
foram motivadas a melhorar a forma de como conduzem a rotina, objetivando a execução 
diária de atos e ações que vão a favor de uma vida longeva e salutogênica, reduzindo alguns 
fatores de risco modificáveis de doenças crônicas e servindo como adjuvante no tratamento 
de enfermidades físicas e psicológicas.  

  

  
Figura 1. QR Code para ter acesso ao site criado pelos extensionistas sobre MEV.  

  
Palavras-chave: Medicina do estilo de vida, promoção de saúde, prevenção de doenças.  
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1. RESUMO

A adolescência compreende o período entre 10 e 19 anos de idade, sendo este o grupo
mais vulnerável quando se fala sobre sexo desprotegido. Por falta de informação e pelo tabu
que cerca o assunto, adolescentes estão mais susceptíveis a gestações indesejadas,
levando a evasão escolar, maiores riscos de complicações intra e pós-parto, entre outros. O
presente curso de extensão objetivou aprimorar o conhecimento dos profissionais de saúde
de Foz do Iguaçu acerca dos métodos contraceptivos disponíveis para adolescentes e como
abordar este público, além de diminuir os índices de gravidez adolescente neste município a
longo prazo. Foi realizada uma aula teórica desenvolvida pela bolsista da extensão e
ministrada pela prof.ª dr.ª Carolina Oderich aos profissionais de saúde do município de Foz
do Iguaçu sobre métodos contraceptivos disponíveis para adolescentes e como trabalhar
educação sexual com este público, com posterior avaliação através de formulário online. Foi
permitida também a participação de estudantes de cursos da área da saúde. Participaram
do curso 430 pessoas, dentre profissionais e estudantes da área da saúde. A grande maioria
dos mesmos obteve resultados satisfatórios na avaliação posterior ao curso. Foi possível
capacitar e instruir profissionais da saúde do município de Foz do Iguaçu, além de contribuir
com a formação de estudantes da saúde do mesmo município. Espera-se diminuir as taxas
de gravidez adolescente a longo prazo. O curso foi capaz de cumprir seus objetivos
imediatos, além de colaborar com a formação de estudantes da área da saúde. Estes
grupos agora são capazes de atuar em seus meios de trabalho, seja na Unidade Básica de
Saúde ou mesmo através de outras extensões, abordando o tema contracepção e saúde
sexual com adolescentes. O processo de desenvolvimento do curso teve também grande
impacto na formação acadêmica da bolsista responsável.

Palavras-chave: adolescência, contracepção, educação em saúde, gestação indesejada.
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1. RESUMO

Tanto no Brasil, como no mundo inteiro, é comprovado que as doenças cardiovasculares e
os fatores externos constituem a maior causa de morte¹.O projeto de extensão “Pequenas
Ações Salvam Vidas” teve início no ano de 2017 e permanece vigente até o presente
momento com o objetivo de aproximar a comunidade de Foz do Iguaçu da Universidade da
Integração Latino-Americana por meio da transferência de conhecimento acerca de
situações de emergência como parada cardiorrespiratória, obstrução de vias aéreas
superiores, queimaduras, hemorrafia e afogamentos. A grande prevalência dessas
ocorrências entre adolescentes e adultos jovens revela como a principal pricipal responsável
pelos anos potenciais de vida perdidos (APVP)². Somado a isso, a baixa difusão do
conhecimento de primeiros socorros entre a população leiga que não está capacitada a agir
em situações de emergência revela a importância do projeto em atingir significativamente
com conhecimento prático e científico a população. O objetivo de capacitar a população
leiga para situações de emergências citadas anteriormente é feita a partir de ações em
escolas, espaços públicos, hospitais e na própria universidade com o uso de bonecos de
simulação e exposição teórica acerca de como identificar e intervir o mais rápido até a
chegada do serviço de saúde. Dessa maneira, com as atividades desenvolvidas pelo
“Pequenas Ações Salvam Vidas” a comunidade de Foz do Iguaçu terá condições de agir em
situações de emergência e colaborará para melhores dados epidemiológicos. O projeto,
assim, permite ultrapassar os muros da universidade e levar conhecimentos aquiridos para a
comunidade sendo uma forma de contribuição pelo investimento que a mesma faz conosco
estudantes.
Palavras-chave: emergência, suporte básico de vida, educação em saúde.
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1. RESUMO

Planejamento é uma ferramenta essencial para a efetiva atuação de eventos e tomada de
decisões em todas as áreas do conhecimento. Em saúde, isso não é diferente. A existência
de diferentes diretrizes e programas de auxílio na saúde convocam um planejamento no
momento de elaborar estratégias de ação. Seu uso tem então, como objetivos, a solução de
problemas  e  o  atendimento  de  necessidades  individuais  e  coletivas  (TEIXEIRA,  2010).
Tendo isso em vista, o projeto em questão aspira atuar como gestor de outro projeto de
extensão vigente na UNILA, que visa a avaliação da acuidade visual em crianças do 4º ano
do ensino fundamental  da rede pública do município de Foz do Iguaçu – PR. Devido a
demandas elevadas e fluxo de trabalho contínuo, fez-se necessário a criação de um meio
para aprimorar o andamento dessas avaliações oftalmológicas, assim como seu constante
monitoramento e manejo das organizações envolvidas, tais como: Secretaria da Saúde e da
Educação, Direção das escolas e até mesmo o corpo de voluntários envolvido no projeto.
Os métodos utilizados para a execução das atividades são os mais amplamente utilizados
em atividades formais, burocráticas e arquivísticas, aliadas a processos de identificação e
anonimização aplicados a pesquisas com seres humanos, de modo a garantir a observância
das normativas pertinentes. Entre eles, reúne-se documentos de oficialização da parceria
UNILA  e  Prefeitura  Municipal  de  Foz  do  Iguaçu  (PMFI),  termos  de  assentimento  e
consentimento  aos  diretores  das  escolas,  aos  alunos  e  aos  responsáveis  legais  das
crianças testadas, regulação da ficha de registro do desempenho dos testes, catalogar e
separar os instrumentos de avaliação, chamada pública e convocação de voluntários dentro
do corpo discente do curso de medicina da UNILA, acompanhamento do treinamento dos
discentes  envolvidos,  organização  das  datas  e  locais  de  atuação  dos  voluntários  para
aplicação dos testes,  arranjo  digital  dos  resultados  colhidos  dos testes  oftalmológicos  e
tratamento  dos  dados  compilados.  Como  resultados  esperados,  o  projeto  intenciona
viabilizar a construção de fluxos de trabalho efetivos entre os discentes e as instituições de
saúde  e  educação  envolvidas,  fornecer  levantamento  de  dados  epidemiológicos  ao
município,  capacitar  acadêmicos  quanto  ferramentas  de  gestão  de  recursos  e  dados  e
fortalecer o tripé ensino-pesquisa-extensão. Dessa forma, além de proporcionar a efetiva
realização  do  rastreamento  epidemiológico  sustentada  pelo  outro  projeto  extensionista
aliado,  o  projeto  em  questão  permite  o  desenvolvimento  de  habilidades,  com  enfoque
teórico-metodológico,  para o planejamento de falhas e acertos em ações futuras que os
envolvidos venham a se comprometer.

Palavras-chave: planejamento em saúde, gestão em saúde, avaliações oftalmológicas, capacitação.
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1. RESUMO

Este trabalho teve como objetivo aproximar a universidade da comunidade, utilizando-se de
encontros com palestras, aplicação de dinâmicas e abertura de debates como instrumentos
para oferecer conteúdo teórico e espaço para discussão acerca de comportamentos de risco
(tríade que inclui abuso de substâncias, sexo inseguro e distúrbios alimentares), de forma a
capacitar adolescentes e jovens adultos a efetuar tomadas de decisões conscientes e
esclarecidas, possibilitando a prevenção, cessação ou, minimamente, a redução de danos
relativos a tais comportamentos e, consequentemente, promover a melhoria da saúde e da
qualidade de vida dessa população específica. Inicialmente, foi realizada a inscrição do
projeto junto ao Núcleo Regional de Educação (NRE) do município de Foz do Iguaçu,
visando a regulamentação das atividades, e, a partir de critérios pré-estabelecidos,
realizou-se a eleição das instituições de ensino para iniciar os contatos. Criou-se também
uma identidade visual inclusiva para o projeto, bem como canais de acesso em redes sociais
visando expandir sua visibilidade. Finalmente, foi possível constituir uma equipe
multidisciplinar diversificada através da seleção de voluntários de variados cursos de
graduação. Em seguida inicou-se a elaboração de materiais audiovisuais e busca ativa de
modelos de dinâmicas para tabalhar junto aos estudantes. Foram realizados contatos com a
administração de vinte e seis instituições de Ensino da cidade de Foz do Iguaçu, nas mais
variadas localidades. Ainda, foi realizada a divulgação do trabalho junto às Unidades de
Saúde de Foz do Iguaçu, de modo a firmar parcerias voltadas aos problemas de saúde mais
prevalentes nas regiões específicas. Finalmente, foram programados e realizados encontros
presenciais entre os integrantes do projeto e os estudantes de Ensino médio dentro dos
espaços das intituições de ensino, nos quais foram abordados e debatidos temas
pertinentes aos comportamentos de risco, e realizadas dinâmicas variadas. As conclusões
finais desse trabalho envolvem o empoderamento dos estudantes para a tomada de
decisões salutares através da exposição e debate de temas concernentes ao cotidiano
destes, bem como a importância da extrapolação do conhecimento universitário para fora
dos muros da universidade. Ficou também evidente a necessidade de intervenção junto ao
público adolescente e jovem adulto na sua capacitação para endossar decisões livres,
porém conscientes, algo essencial para essa população especialmente frágil em termos de
contexto, influência e maturidade.

Palavras-chave: Adolescência, Comportamento de risco, Doenças sexualmente transmisíveis,
Gravidez não planejada
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1. RESUMO

A integração da tecnologia com a sociedade ocorre em um ritmo crescente e inevitável.
Dentre as possibilidades da tecnologia como ferramenta, destaca-se o uso da mesma como
meio de divulgação de informações e consequentemente a ascensão de plataformas digitais
com essa finalidade.  Os sites da internet  e redes sociais  são exemplos  de plataformas
digitais que podem servir como meio de divulgação e, por isso, podem e devem ser usadas
para divulgar ações dentro e fora das instituições de ensino. Dentre informações relevantes
que  devem  ser  divulgadas,  cabe  notar  a  intensificação  da  ocorrência  de   arboviroses
urbanas transmitidas por Aedes aegypti (Dengue, Zika e Chikungunya), que tem se tornado
um problema de saúde pública cada vez mais severo. No Brasil, destaca-se a região Sul
como a segunda maior região de incidência  de casos dessas arboviroses (Ministério  da
Saúde,  2021).   Devido à possibilidade  a ser  explorada de utilizar  a Ciência  Cidadã  em
plataformas  digitais,  foi  criado,  em  2020,  o  portal  Ecologia  e  Saúde
(www.ecologiaesaude.com)  e  o  perfil  associado  na  rede  social  Instagram
(@ecologiaesaude), que tinham por finalidade original vincular os materiais criados pelas
ações de extensão dos projetos “Ecologia e Saúde: ciência cidadã para monitoramento da
dengue”  e  “Conhecendo  Aedes  aegypti e  Aedes  albopictus,  os  mosquitos  dos VÁRIOS
vírus”,  ambos  com  ênfase  no  município  de  Foz  do  Iguaçu  -  PR,  que  posteriormente
tornaram-se  também plataformas  para  diversos  tipos  de  materiais  educativos   fora  dos
projetos anteriormente citados, mas ainda dentro do âmbito da Ciência Cidadã e Ecologia.
Para garantir a qualidade e coesão dos materiais, reuniões semanais foram realizadas entre
discentes e docentes desses projetos, onde temas eram propostos para criação de novos
materiais e revisões eram feitas antes de qualquer publicação. Para surgimento de novos
temas, os discentes integrantes reuniram-se ao longo das semanas para relatarem novos
conhecimentos adquiridos na área de atuação do projeto que pudesse ser divulgado através
das mídias. Desde sua criação até o momento atual, mais de 25 textos foram produzidos e
armazenados no portal Ecologia e Saúde, enquanto o número de publicações no Instagram
já ultrapassou a casa da centena. O número de seguidores no perfil do Instagram passou
dos 800, com aumento contínuo, enquanto a quantidade de contas alcançadas durante o
período compreendido entre 2 de junho de 2022 e 30 de agosto de 2022 era de 1301.
Individualmente,  nos  últimos  dois  anos,  cada  publicação  alcançou  valores  que variaram
aproximadamente entre 100 e 500 contas quando publicações baseadas em imagens. No
caso  dos  vídeos,  esses  valores  chegaram  a  1539  contas  alcançadas.  O  foco  das
visualizações de todas as mídias concentrou-se na região de Foz do Iguaçu, onde encontra-
se a Universidade  Federal  da Integração Latino-Americana (UNILA),  mas alcançou  com
certa  frequência  diversas  outras  regiões,  mostrando  como  o  projeto  foi  capaz  de
amplamente divulgar informações. Ao longo de 2022, também contatou-se diversos outros
projetos que poderiam ter interesse em ter seu material divulgado, criando parcerias com os
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projetos  “Escola  Divulga  Ciência”  e  “Vivendo  Livros  Latino  Americanos”
(@vivendolivroslatinoamericanos). Com sua expansão, o Portal e sua conta no  Instagram
buscam alcançar um público cada vez maior, mais parcerias e incessantemente colaborar
com a divulgação científica e o monitoramento da dengue e outras arboviroses urbanas.
Ademais,  destaca-se o retorno das atividades presenciais  que idealmente  acarretará na
criação de novos materiais a serem divulgados no projeto.
 

Figura 1. Canais de divulgação digital do projeto.  Respectivamente, portal ecologiaesaude.com e
instagram @ecologiaesaude.
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1. RESUMO

As arboviroses, em geral, são mantidas em ambiente silvestre, podendo ocorrer também em
ambientes urbanos. Os arbovírus são vírus transmitidos pela picada de artrópodes
hematófagos, como o Aedes aegypti. Mais de 210 espécies de arbovírus foram isolados no
país, 36 relacionados com doenças em seres humanos. A elaboração de um Ambientador -
Repelente natural contra moscas e mosquitos começa com a ideia de frear a propagação
das arboviroses urbanas como dengue, Chikungunya ou a leishmanioses. Infecções
transmitidas através de insetos, como moscas ou mosquitos (Aedes Aegypti), que atacam o
organismo. Na atualidade, casos positivos são reportados afetando com maior frequência à
população mais vulnerável (crianças e idosos) o que deixa a região em estado de alerta a
uma possível epidemia. Os materiais para a formulação do Ambientador - Repelente contra
moscas e mosquitos são o álcool, cravo de índia e cascas de laranja e limão. A formulação
foi testada para se obter o melhor resultado de suas características organolépticas. O álcool
utilizado foi destilado na própria universidade, sendo produto da destilação de bebidas
alcoólicas apreendidas na fronteira. A extração do cravo foi testada de três maneiras: sem
alterações, macerado e liquidificado com o álcool. O odor característico do cravo esteve
mais presente no cravo que foi liquidificado com o álcool. A extração das cascas de laranja e
limão foram realizadas com as cascas imersas no álcool após a retirada da fruta e batidas
com o álcool. As qualidades organolépticas apresentaram melhor resultado com as cascas
imersas, sem liquidificar. A formulação final foi definida, sendo o método liquidificar quatro
gramas de cravo em 500 mililitros de álcool e depois adicionar as cascas de uma laranja
pera e um limão-taiti. O Ambientador – Repelente desenvolvido desempenha três funções, a
de aromatizar o espaço onde é colocado, sanitizar superfícies e a de repelir insetos tais
como moscas ou mosquitos, vetores principais das arboviroses que atualmente afetam a
zona. O produto será apresentado em estado líquido em frascos com borrifadores.
Pretende-se disponibilizar o produto nas localidades de maior risco, priorizando centros de
saúde, hospitais e escolas de Foz de Iguaçu e região. Espera-se obter um repelente
eficiente contra moscas e mosquitos a fim de evitar a disseminação de arboviroses,
espera-se também que o produto não gere impactos negativos ao ambiente e que seja de
fácil replicação doméstica.
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1. RESUMO

A extensão - parte inerente do conceito de Universidade - caracteriza-se como um processo
dinâmico  de  intercâmbio,  de  modificação  mútua  e  complementar  entre  saberes  da
sociedade e da “academia”. É a partir dessa perspectiva acerca da relevância do contato
constante entre Universidade e comunidade que o Projeto Andanças, de atuação com a
População  em Situação de Rua (PSR),  fez-se relevante.  A PSR figura  entre os  grupos
sociais que mais sofrem com o processo de marginalização e de invisibilidade,  seja por
conta das ações de exclusão promovidas pela comunidade quanto pela falta de cenários de
atenção pública permanentes dos entes estatais e das suas autarquias. Dados do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada indicam um aumento expressivo de cerca de 140% no
número de pessoas em situação de rua em 8 anos,  o qual  estima contabilizar  221.869
indivíduos vivendo nessa condição em 2020. São milhares de pessoas que experienciam a
dificuldade  de  acesso  a  serviços  básicos,  como  saúde  e  assistência  social.  Essa
inacessibilidade impõe à População em Situação de Rua a falta de cuidados de promoção
da saúde, a dificuldade de acesso a medicamentos e vacinas fornecidos gratuitamente, o
convívio com doenças preveníveis e tratáveis e a dificuldade de atendimento nos serviços
públicos de urgência e emergência. Nesse contexto, embora tardiamente, surgem políticas
públicas e ações estatais - a exemplo da Política Nacional para a População em Situação de
Rua e dos Consultórios na Rua - a fim de garantir o acesso da PSR às ações e aos serviços
de  saúde,  bem  como  para  melhorar  suas  condições  de  vida.  Contudo,  milhares  de
municípios brasileiros carecem de ações amplas, permanentes e contundentes para esse
grupo populacional. Quadro drástico de uma realidade nacional a qual o Estado deixou de
prestar  assistência  às  populações  mais  necessitadas,  os  mais  pobres  entre  os  pobres.
Nesse sentido, o Projeto Andanças desenvolveu atividades periódicas de educação popular
em saúde e  atendimentos  de assistência  à PSR;  bem como ajudou  na implantação do
Consultório na Rua e na construção do 1° Fórum Municipal da População em Situação de
Rua de Foz do Iguaçu.  Atividades  que cumpriram o objetivo  de fortalecer  medidas que
asseguraram os direitos da população em situação de rua no município. Assim, tendo em
vista  o  processo  histórico  de  exclusão  e  pauperização  desse  grupo  social,  o  Projeto
Andanças  buscou  -  a  partir  da  prática  extensionista,  das  medidas  de fortalecimento  do
Consultório na Rua e de ações de visibilidade acerca dos problemas da pessoa em situação
de rua - encontrar respostas conjuntas com as organizações civis,  os entes estatais e a
universidade a fim de construir  soluções,  estabelecer  referências  e abrir  caminhos para
alternativas que asseguram o bem-estar, a dignidade, os direitos fundamentais e a saúde da
População em Situação de Rua de Foz do Iguaçu e da tríplice fronteira.
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Figura 1. Ação do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua.

Palavras-chave:  Educação Popular, População em Situação de Rua, Consultório na Rua, Sistema
Único de Saúde.

2. REFERÊNCIAS

1. BRASIL,  Ministério  da Saúde. Política Nacional  de Educação Popular  em Saúde. Comitê Nacional  de
Educação Popular em Saúde. Brasília, 2012b. Disponível em: . Acesso em: 30 ago 2020.

2. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  Rua: aprendendo a contar: Pesquisa
Nacional sobre a População em Situação de Rua.  Brasília, DF: MDS; Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação, Secretaria Nacional de Assistência Social, 2009.

3. FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 17. Ed. São Paulo. Paz e Terra, 2015.

3. AGRADECIMENTOS

Registra-se  os  agradecimentos  à  Fundação  Araucária  pelo  financiamento  da  ação  de  extensão
“Projeto Andanças” de atuação com a população em situação de rua em Foz do Iguaçu.



IV SIEPE  |  474

ISSN: 1983-6554

PROMOÇÃO DE SAÚDE NAS ESCOLAS. 2022

Gustavo Mathias(1), Cassia Kaspary(2), Carla Pereira(3), Carmen Gamarra(4) .

1 Bolsista (PROEX - UNILA), Saúde Coletiva, ILACVN, UNILA. E-mail:

g.mathias.2018@aluno.unila.edu.br, 2 Voluntária (UNILA), Saúde Coletiva, ILACVN, UNILA. E-mail:

ce.kaspary.2019@aluno.unila.edu.br, 3 Voluntária (UNILA), Saúde Coletiva, ILACVN, UNILA. E-mail:
cjs.pereira.2019@aluno.unila.edu.br;

(4)  Coordenadora, DOCENTE, ILACVN, UNILA.

1. RESUMO

O presente  artigo  refere-se  ao  projeto  de extensão intitulado  “Promoção de  Saúde  nas
Escolas, 2022”,  ainda em andamento, tendo como foco a promoção da saúde, realizado em
escolas  municipais  de  Foz do  Iguaçu  -  PR.  Entende-se a  promoção da  saúde como o
processo  que  capacita  a  sociedade  em  direção  à  construção  de  autonomia  e
responsabilidades,  tanto dos indivíduos quanto no coletivo,  visando fomentar  um melhor
enfrentamento  dos  macrodeterminantes  da  saúde  e  contribuir  para  uma  melhoria  na
qualidade  de  vida  das  pessoas.  A  escola  é  ambiente  de  aprendizagem,  construção  de
sentidos e convívio social, que se constitui como um espaço fundamental da promoção da
saúde  por  sua capacidade  em explorar  conteúdos  que  correspondem às  mais  diversas
necessidades em saúde (educação sexual, educação nutricional, respeito e convívio social,
higiene, educação preventiva, etc). Pensando nisso, o projeto busca realizar uma conexão
entre o saber científico e a realidade dos sujeitos e seus conhecimentos prévios, através das
mais  variadas  dinâmicas  de  grupo,  abordando  assuntos  como  alimentação  saudável,  ,
sedentarismo, higiene pessoal e ambiental, respeito etc. É de extrema relevância o estímulo
de atividades integrativas que visam a educação em saúde e buscam suprir às demandas
dos  estudantes,  ou  seja,  a  equipe  deve  estar  atenta  aos  possíveis  questionamentos  e
dúvidas que podem surgir a partir das curiosidades espontâneas ou a partir de atividades
que  os  provoquem  a  expressar  seus  conhecimentos  sobre  determinados  conceitos.  O
vínculo entre os discentes universitários e os da escola demonstra-se fundamental para a
conformação de uma identidade comunitária entre os estudantes, sendo essencial para o
alinhamento  e  unicidade  da  equipe,  além  de  proporcionar  o  esclarecimento  sobre  os
objetivos e possibilidades de ação que envolvem o projeto de extensão. O projeto tem por
objetivo a realização de ações voltadas para educação em saúde relacionada ao conceito
de promoção,  visando a construção de autonomia nos sujeitos  e o  desenvolvimento  de
capacidades de autocuidado e de disseminação de conhecimento na comunidade, além de
estimular boas práticas de saúde. Em relação a metodologia utilizada, o projeto é dividido
em duas grandes etapas: a primeira etapa de preparação busca-se através de encontros
semanais discutir relatos de experiência (artigos) sobre projetos de extensão com a temática
da saúde realizados em escolas, onde destacam-se nas discussões as potencialidades e
fragilidades das ações vivenciadas. A segunda etapa do projeto é voltada para a aplicação
das ações nas escolas, utilizando exemplos de dinâmicas realizadas nas diversas edições
do projeto e em artigos discutidos, no qual encontram-se jogos e brincadeiras,  rodas de
conversa, oficinas de higiene, oficinas de produção de materiais como pintura e colagens,
apresentação de filmes e realização de peças teatrais interpretadas através de fantoches.
Até o momento, observou-se que as reuniões semanais da etapa preparatória permitiram a
reflexão  sobre  a  realização  de  ações  de  extensão  acadêmica  em  ambiente  escolar  e
contribuíram para novas possibilidades de atuação na área. Durante a discussão dos artigos
de relatos, foram levantados os pontos fracos e fortes das dinâmicas e foi analisada as
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metodologias e estratégias de como desenvolver de maneira eficiente as ações promotoras
de saúde. Quanto aos resultados finais, espera-se, assim como em edições anteriores do
projeto, que o público-alvo participante, ou seja, os alunos do ensino fundamental, possam
desenvolver  percepções  e  ações  que  estimulem positivamente  a  saúde,  de  modo que,
através  das  dinâmicas  feitas,  eles  possam  compreender  e  disseminar  as  informações
aprendidas. Além disso, como observado nas edições anteriores do projeto, espera-se que
os  participantes,  ao  final  das  práticas,  estejam  aptos  para  auxiliarem  no  processo  de
transformação social, como colaboradores e agentes transformadores em sua comunidade
para o  fortalecimento  da autonomia e  para a  promoção da saúde.  Acredita-se que tais
fatores podem contribuir para a construção de uma sociedade mais saudável e responsável.
Espera-se também que a construção de vínculos entre os estudantes envolvidos no projeto
e o público-alvo possa contribuir para uma formação acadêmica mais integrativa à medida
que promove a prática dos conteúdos curriculares estudados com a esfera comunitária.
Percebemos que os encontros semanais que objetivaram a discussão de experiências foram
efetivos na contextualização da temática da saúde em extensões universitárias e para a
construção de vínculos entre os participantes. Tal vínculo se demonstra essencial para o
alinhamento e unicidade da equipe.

Palavras-chave: promoção da saúde, saúde nas escolas, educação em saúde
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1. RESUMO

Sabe-se que a maternidade é um marco na vida da mulher e, além disso, é vivenciada de

modo distinto, traduzindo-se como uma experiência única e considerada, por si só, um

processo imerso em expectativas, incertezas e desafios, principalmente no que tange a

educação e desenvolvimento dos filhos. É importante frisar que as modificações ocorrem

para além daquelas sentidas no corpo e na psique, sendo necessário observar todo o

contexto familiar dessa mulher que passa a ser alterado com a chegada de um filho. Por

isso, investigar quais os saberes e práticas das mães que se relacionam, direta ou

indiretamente, com a vivência da maternidade real, bem como os anseios e os dificultadores

existentes, tornam essa temática de estudo atemporal e necessária. Diante desse contexto,

é frequente que os pais busquem recursos e soluções para lidarem com a nova fase, na

qual a insegurança se faz presente, principalmente quando se trata do nascimento do

primeiro filho. Cada nova etapa na vida da criança, como os saltos do desenvolvimento

infantil, a introdução alimentar, o desmame, desfralde, a crise dos dois anos ("terrible two"),

as “birras” e as demais mudanças neurocomportamentais e cognitivas, exige dos pais a

compreensão necessária para gerenciá-las. São movimentos que trazem desafios diferentes

e somam-se incertezas. Sendo assim, buscou-se responder à pergunta norteadora dessa

ação de extensão: “quais os principais desafios enfrentados pelas mães durante a primeira

infância de seus filhos e como são vivenciadas no dia a dia? ”. Dessa forma, através das

ações de educação em saúde realizadas com as mães, buscou-se explorar os desafios

enfrentados pelas mães de crianças de 0 a 6 anos, bem como auxiliar no empoderamento

da vivência da maternidade. Por isso, conhecer os saberes e práticas, bem como os

desafios que a mulher-mãe enfrenta no cotidiano com o seu filho contribuiu no

direcionamento adequado. Perante o exposto, esta ação de extensão utilizou-se do cenário

virtual e teve como participantes mães de crianças que se encontravam na primeira infância

e que vivenciavam os principais desafios da maternidade, como os saltos do

desenvolvimento, desmame, introdução alimentar, desfralde e birras. As mães foram
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identificadas por meio de estratégias de divulgação online e a ação educativa consistiu na

média de três a cinco encontros virtuais, nos quais foram repassadas orientações

específicas para cada mãe, objetivando a simplificação dos desafios expostos e o

acompanhamento longitudinal e individual por meio do WhatsApp. Além disso, as

participantes receberam materiais educativos e E-books sobre as temáticas em questão

para que pudessem se nortear quanto às inseguranças descritas e os casos mais

desafiadores foram debatidos em grupo. Os principais desafios abordados foram: padrão

inadequado de sono; uso excessivo de telas; birras infantis, introdução alimentar e

desmame. Foi realizada a escuta ativa e os desafios apresentados foram, aos poucos,

discutidos, de modo a se propor mudanças de hábitos e rotinas para que os mesmos

pudessem ser solucionados. Sendo assim, mesmo diante das dificuldades, ao longo do

projeto as mães obtiveram êxito e segurança no dia a dia com os filhos, sendo capazes de

implementar rotinas positivas e observar melhoria nos padrões de sono, comportamento,

alimentação, aquisição de habilidades e desenvolvimento infantil. Conclui-se que as

atividades desenvolvidas obtiveram impacto expressivo no empoderamento materno ao

propor troca de conhecimentos e de experiências por meio das técnicas de escuta ativa e

propiciou a disseminação de conhecimentos frente os desafios da maternidade, bem como a

criação de vínculo com o público alvo do projeto, tendo grande relevância para a

comunidade em questão.

Palavras-chave: desafios; maternidade; educação em saúde; sono; introdução alimentar; desmame;
comportamento infantil; desenvolvimento infantil.
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1. RESUMO

A visão desprende grande capacidade de processamento cerebral e é a maior responsável
pela interação humana com o ambiente. Desse modo, uma alteração na percepção visual
pode  afetar  etapas  importantes  do  desenvolvimento  humano,  principalmente  em um
contexto relacionado à educação infantil. A diminuição do reconhecimento de padrões de
cores  representada  pelo  daltonismo  representa  um  obstáculo  no  aprendizado do
estudante,  na sua percepção  de vários  sinais  usados  no dia-a-dia,  como no trânsito,  e
mesmo um impedimento ao exercício de determinadas profissões que dependem, ao menos
parcialmente,  do discernimento  das cores,  como a carreira  militar  e  médica  (DAVISON;
SCANLON, 2020). Esse trabalho objetivou averiguar a presença de casos de daltonismo
não diagnosticados nos alunos do quarto ano das instituições de ensino municipais de Foz
do Iguaçu e estava atrelado ao projeto de pesquisa “Análise Demográfica E Incidência De
Daltonismo Em Crianças Em Idade Escolar No Município De Foz Do Iguaçu – Pr” submetido
à  Plataforma  Brasil  em  13  de  julho  de  2022  e  com  código  de  aprovação
60653222.7.0000.0107.  Segundo  Woldeamanuel  e  Geta  (2018),  31,4%  dos  casos  de
daltonismo presentes em nível  infantil  não são diagnosticados ou sequer percebido
pelos  estudantes  afetados  até  que  se  realizem  testes  formais.  Isso  pode  resultar  em
desempenho inferior nas atividades escolares, muitas vezes atribuídas a causas implícitas

dos alunos. Também é relevante o papel da condição na escolha de uma carreira futura ao
estudante, haja visto que várias profissões requerem o discernimento correto de cores. Por
se tratar de uma condição congênita, no entanto, uma pessoa não pode deixar de ter a
condição, mas várias adaptações podem ser feitas para que a condição não represente um
peso maior do que o necessário, tal como usar o modo de cores adaptado à daltônicos nos
materiais  e  apresentações  escolares,  além da  conscientização  da condição  aos  demais
estudantes, haja visto o estigma criado em cima da condição. O estudo usou Testes de 24
Placas  Pseudoisocromáticas  de  Ishihara (ISHIHARA,  1972)  para  diagnosticar
protanopsias ou deuteranopias nos estudantes do quarto ano do ensino fundamental das
escolas públicas de Foz do Iguaçu – PR. O estudo contou com a capacitação de estudantes
do curso de medicina para a realização dos testes (ilustrados na figura anexada), realizada
pelos  organizadores  e  supervisionada  por  um  médico  oftalmologista  atuando  como
colaborador  externo  do  projeto.  Assim,  ainda  serão  realizados  testes  em
aproximadamente  3456  alunos (com  base  nos  dados  escolares  disponibilizados  pela
Secretaria da Educação de Foz do Iguaçu em 2021), a partir da leitura e assinatura de um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos responsáveis do aluno e um
Termo de Assentimento (TA) pelo estudante. Espera-se obter, com os dados do projeto, a
melhoria no diagnóstico de uma condição relativamente comum, mas pouco relatada, além
da  tomada  de  decisões  favoráveis  à  melhoria  do  ensino  dos  discentes  afetados  pela
condição  dentro  das  escolas  como  a  adequação  das  atividades  às  necessidades  dos
discentes  e  o  reconhecimento  da  condição  como  algo  relevante  para  o  cenário
educacional em Foz do Iguaçu.
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Placa: 1 
Estilo: Número
Valor Normal: 12

Placa: 6
Estilo: Número
Valor Normal: 15

Placa: 15
Estilo:Número
Valor Normal: Nulo

Placa: 24
Estilo: Linha
Valor Normal: Vermelho

Figura 1. Exemplo de Placas Pseudoisocromáticas de ISHIHARA (1972)

Palavras-chave: Discromatopsias, Teste de Ishihara, Crianças, Prevalência.
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1. RESUMO

A acuidade visual  nos primeiros anos de atividade escolar  é primordial  para permitir  ao
aluno um bom desempenho escolar e uma diminuição das possíveis evasões decorrentes
de  tal  fator.  Dessa  maneira,  medidas  preventivas  tomadas  contra  o  agravamento  de
complicações oculares se fazem importantes para a melhoria da saúde visual dos alunos
(GIANINI  et al.,  2004). Sob esse prisma, o presente projeto teve por objetivo rastrear os
possíveis distúrbios visuais ainda não identificados em estudantes do quarto ano da rede
pública  de  ensino  de  Foz  do  Iguaçu,  a  fim  de  permitir  que  pais,  alunos,  bem como a
coordenação  das  escolas  e  a  comunidade  acadêmica,  tomassem  conhecimento  de
possíveis deficiências visuais que acometem aos alunos e que poderão resultar em perdas
significativas futuramente no que concerne ao ensino e à saúde dos estudantes. Desse
modo,  utilizando Tabelas Optimétricas de Snellen e de Jaeger,  para avaliar  a acuidade
visual dos alunos, e o Exame de Motricidade Ocular, para estrabismos, a metodologia foi
embasada  no  diagnóstico  de  anormalidades  visuais,  a  serem  realizadas  por  quatro
acadêmicos extensionistas do curso de medicina da UNILA, bem como por acadêmicos
voluntários do mesmo curso. Assim, até o presente momento, foi realizado o levantamento
das  instituições  de  ensino,  quantidade  de  alunos  e  a  confecção  dos  materiais  para  a
realização dos testes oftalmológicos. De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de
Educação de Foz do Iguaçu, o município conta com 41 escolas primárias, das quais somam
3456 alunos que cursam o quarto ano do ensino fundamental. Para a aplicação dos testes,
foram confeccionados 15 tabelas de Snellen,  15 tabelas de Jaegger e a compra de 10
oclusores oculares para auxiliar  na realização dos mesmos. Além disso,  no decorrer  do
desenvolvimento do projeto, foi submetido ao CEP, e aguardando a aprovação, do uso dos
dados  coletados  para  posterior  pesquisa  e  análise,  a  fim  de  promover,  para  além  da
extensão,  a  pesquisa  como  forma  de  documentar  as  possíveis  alterações  oculares
detectadas. Destaca-se, também, a concessão de verba municipal, por meio da Emenda nº
138/2021, ao Projeto de Lei nº 160/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município
de Foz do Iguaçu, que garantirá a contratação de médicos para a realização de exames
oftalmológicos e o fornecimento de óculos para os alunos, quando for o caso. A partir do
exposto, percebe-se as atividades realizadas no referido projeto, contribuem, tanto para a
prevenção e  promoção da saúde ocular  das  crianças em idade escolar,  quanto  para  o
desenvolvimento acadêmico dos extensionistas, ao reconhecer um problema real de saúde
pública  e  a  possibilidade  de  intervenção  e  promoção  de  qualidade  de  vida  para  a
comunidade.

Palavras-chave: Saúde infantil, oftalmologia, prevenção primária.
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1. RESUMO

É possível observar um descompasso entre a universidade e o mercado de trabalho. Desde
os anos 90, a área de tecnologia e o sistema de ensino no Brasil vêm expandindo, porém as
instituições nem sempre acompanham as tendências do mundo corporativo. Além disso, a
profissão do biotecnologista ainda não é regulamentada, o que torna a empregabilidade
mais árdua e confusa. A fim de aproximar os graduandos à prática profissional, organizamos
um ciclo de palestras online na área de Ciências Farmacêuticas com foco na aplicação da
Biotecnologia. Os objetivos foram oferecer uma formação complementar em assuntos pouco
abordados durante a graduação, discutir as atualidades e as perspectivas na área, divulgar
diferentes possibilidades de carreiras profissionais e estimular os discentes a relacionarem
os conteúdos estudados nas universidades com a aplicação prática. Os projetos de
extensão dentro das universidades podem desafogar o sistema na tentativa de alinhar os
conhecimentos dentro da própria universidade. Os temas das palestras foram selecionados
a partir do interesse dos alunos e das carências na formação universitária, e os palestrantes
convidados foram profissionais com diferentes carreiras fora das universidades. As
atividades dos extensionistas incluíram contatar os palestrantes, organizar as datas das
palestras, divulgar o evento, acompanhar a frequência dos ouvintes, e mediar a interação
entre os ouvintes e os palestrantes e entre os ouvintes. O evento foi divulgado através da
internet e as inscrições foram abertas a todos os interessados, com foco em graduandos em
Biotecnologia e Farmácia. O ciclo de palestras foi realizado pelo Youtube, semanalmente,
entre abril e junho de 2022 no turno da noite, totalizando 5 dias. O evento teve grande
alcance, com 168 inscritos, principalmente graduandos, de diversos cursos relacionados à
biotecnologia e farmácia. Além da Unila, se inscreveram alunos de outras 26 instituições de
11 estados do Brasil. Esses dados foram obtidos através do sistema de inscrições. Como
resultados, 52% dos inscritos obtiveram frequência mínima de 75% e apenas 20% não
participou de nenhum dia do evento. Por ser um evento online e gratuito, consideramos bons
os resultados de participação. Aqueles que não participaram do evento alegaram que foram
por motivos pessoais que não envolviam a organização do projeto. Após o término do
evento, todos os inscritos foram convidados a responder de forma anônima um formulário de
feedback sobre o evento com perguntas fechadas e recebemos 38 envios. Com base nas
respostas, 39,5% dos inscritos eram ou já foram estudantes na Unila, enquanto apenas
7,9% já tinha lido, ouvido sobre, ou visitado a Unila, e 52,6% a desconhecia totalmente. A
maioria dos palestrantes também não tinha conhecimento sobre a universidade. Isso mostra
a necessidade de difundir mais as ações da instituição. Eventos online como o que
realizamos podem contribuir para divulgar e aumentar o reconhecimento das universidades
pela sociedade e pelas empresas, e criar interações. Quanto à divulgação do evento, os
dados da pesquisa nos mostraram que o incentivo de professores e colegas na participação
de atividades extracurriculares durante a formação tem um importante papel, assim como o
alcance pelas redes sociais. Dentre as respostas, 97,2% dos participantes elogiaram o
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formato do evento, com encontros uma vez na semana no turno da noite e 86,5% acredita
que o evento contribuirá para sua trajetória profissional. Os temas e palestrantes escolhidos
foram considerados bons/ótimos (Figura 1). Dessa forma, é válido investir nesse tipo de
evento, que pode aproximar os graduandos aos profissionais atuantes no mercado de
trabalho e à realidade da sua futura profissão. Com a realização do projeto, foi possível que
os extensionistas desenvolvessem diversas habilidades, principalmente de comunicação. Os
universitários puderam expandir os conhecimentos na área farmacêutica e na aplicação da
biotecnologia, conhecer diferentes áreas de atuação, interagir com os palestrantes e demais
discentes e pensar na sua trajetória profissional. Dessa forma, foi possível aproximar a
academia do mercado de trabalho e difundir a relevância da Biotecnologia e da Unila para a
comunidade externa.

Figura 1. Porcentagem de contribuição na formação profissional por assunto de cada dia do evento para
os participantes. Baseado em 38 formulários respondidos.

Palavras-chave: Carreira profissional, Emprego, Empresa, Mundo corporativo.
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1. RESUMO

O Concurso Maquetes de Obras Civis Notáveis faz parte de um projeto de extensão, cujo
objetivo principal é agregar conhecimentos técnicos e expressivos para realizar uma
representação fiel à uma obra notável reconhecida a nível local, nacional ou internacional,
com o uso de quaisquer tipo de material, tendo como preferência a utilização de materiais
recicláveis; cujo público alvo são alunos de ensino médio, estudantes universitários, e
comunidade em geral.

Tendo em vista a situação de pandemia mundial e a necessidade de isolamento social, o
concurso propicia que pessoas de diferentes regiões e áreas de estudo possam participar
remotamente. Consequentemente, se faz necessário o desenvolvimento de uma
metodologia técnica-operativa, que revele a capacidade de síntese para os participantes
conseguirem representar a obra fielmente na redução de escala. O que torna portanto, a
elaboração de maquetes, um exercício de transmissão de ideias, onde as técnicas
construtivas, os materiais e as cores escolhidas, entre tantas possibilidades, fazem parte de
uma operação projetual, avaliando a criatividade e aceitação de novos desafios.

Por fim, o concurso que visa a elaboração de maquetes de obras civis notáveis existentes,
busca promover a integração a troca de conhecimento entre os participantes, assim mesmo
terão a oportunidade de participar do referido concurso, no qual promove-se o
desenvolvimento de práticas necessárias para a concepção de uma maquete, tais como:
originalidade, proporcionalidade, planejamento, uso adequado dos materiais, habilidades
manuais e trabalho em equipe, quando for o caso, estimular a criatividade, pesquisa e
competitividade sadia. O concurso será um evento totalmente online, onde as maquetes
serão avaliadas a partir de fotos, relatórios e vídeos explicativos, expondo os motivos da
escolha da obra. A banca examinadora irá então pontuar as maquetes pelos critérios de
representatividade, criatividade, estética e apresentação

Por ser um evento online, a divulgação é fundamental para que a informação chegue a um
maior número de pessoas possíveis, razão pela qual foram adotadas diferentes
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metodologias. Ao ter novamente o retorno das aulas presenciais, tanto nas escolas como
nas faculdades, facilitou-se o processo de divulgação, onde conseguimos participar em
parceria com o projeto de extensão" UNILA AO SEU ALCANCE”, realizando visitas em
diferentes escolas da região. Na atualidade conseguimos perceber a importância das redes
sociais, como uma grande estratégia de marketing, onde facilita-se a divulgação com
publicações  constantes de informações relevantes do concurso.

Figura 1. Divulgação do projeto na escola Flavio Warken o dia 07/06/2022.

Também foram distribuídas em pontos estratégicos dentro e fora da Universidade, cartazes
com informações importantes do concurso, logrando atingir até agora um total de 8 equipes
inscritas pertencentes a diferentes instituições e comunidade da região. Para a premiação,
foram feitos pedidos formais na região obtendo resultados favoráveis.

Na organização, o trabalho em equipe e a liderança são fatores importantes no
planejamento ,os quais constituem aspectos fundamentais necessários para uma boa
execução do projeto. Com o projeto de extensão, em colaboração com o PET do curso de
Engenharia Civil de Infraestrutura, aspiramos que o Concurso de Maquetes de Obras Civis
Notáveis forneça momentos de conhecimento para os participantes, estimule o
desenvolvimento da criatividade e possa criar uma dinâmica de aprendizagem.
Palavras-chave: Concurso de Maquetes, criatividade, Divulgação, Participação.
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1. RESUMO

As inúmeras possibilidades e vantagens da utilização de drones têm despertado o interesse
de usá-los em ações de: mapeamento, medição, monitoramento, modelagem e
gerenciamento. Esses equipamentos têm potencial para aumentar a efetividade de tais
ações e, ao mesmo tempo, reduzir significativamente riscos e custos. O objetivo desse
projeto é, portanto, apresentar elementos teóricos que visem permitir aos interessados
maiores conhecimentos das necessidades prévias para uso de VANTS (veículos aéreos não
tripulados). O drone ficou popularmente conhecido pelo uso civil em filmagens e fotografias.
Entretanto, outras áreas podem inserir esse equipamento como ferramenta auxiliar na
aquisição de informações. Este trabalho tem como objetivo disponibilizar um curso para que
a comunidade faça uso de uma técnica supostamente geográfica, compreendendo
primeiramente os elementos teóricos que norteiam seu uso, como a legislação e o
processamento de imagens. Utilizando o método descritivo qualitativo, definiu-se critérios
como: possíveis aplicações de estudo através de levantamento bibliográfico, e realização de
alguns voos preparatórios como material do curso. Posteriormente o grupo de extensão
disponibilizou o curso online através da plataforma EAD da UNILA, não apenas para os
estudantes como para a comunidade externa também. Através das pesquisas sobre os usos
dessa tecnologia, encontrou-se muitos pontos importantes a serem acrescentados no curso,
como o modelo do equipamento, suas ações possíveis e junto a ele os softwares que se
processam os dados obtidos. Também foram apontados componentes do drone e a
legislação na qual regulamenta seu uso. Apresentou-se diversos segmentos nos quais são
aplicados os usos de drones em suas atividades. Para um melhor proveito do que os drones
são capazes de oferecer como tecnologia e equipamento, todas essas imagens e dados
capturados podem ser analisados utilizando diferentes softwares existentes que, possibilitam
o uso de técnicas e metodologias capazes de fornecer ao seu usuário condições para uma
melhor tomada de decisão. O equipamento adquirido pela Universidade não beneficia
apenas os projetos voltados para Geografia. O drone promove uma ação integradora, em
que os alunos têm contatos com outros projetos e realidades e, assim, oferecem um serviço
mais efetivo para a sociedade. Buscando centralizar as principais informações conclui-se
que muito além de um elemento técnico na coleta de dados, este projeto é uma tentativa de
integração entre cursos e comunidade externa para que todos possam ter acesso aos
mesmos elementos independente de suas futuras aplicações, que podem ser
interdisciplinares ou não.

Palavras-chave: Drones, Ensino, Geoprocessamento,
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 1. RESUMO 

 Conhecer  sobre  ciência  e  tecnologia  é  um  fator-chave  para  a  sociedade,  e  promover  o  seu 
 conhecimento  de  uma  forma  didática,  pode  mudar  a  visão  das  pessoas  que  pensam  que  a 
 química  pode  ser  uma  disciplina  difícil  e  tediosa,  mas  os  alimentos  como  o  sorvete,  o 
 caramelo,  o  queijo  e  o  café  são  bastante  apreciados  pela  sociedade,  sendo  uma  das 
 melhores  formas  de  demonstrar  que  disciplinas  como  física,  química,  biologia,  etc.,  estão 
 presentes  no  cotidiano,  e  que  é  essencial  na  produção  desses  alimentos  que  trazem  tanta 
 felicidade  no  dia  a  dia.  O  projeto  procurou  despertar  o  interesse  e  transmitir  conhecimento 
 para  que  exista  uma  procura  maior  nos  cursos  de  ciências,  e  que  as  pessoas  possam 
 compreender  que  a  ciência  é  o  pilar  de  tudo.  Por  tanto,  o  objetivo  geral  foi  fornecer 
 conhecimentos  básicos  e  mostrar  os  bastidores  sobre  alimentos  apreciados  pelos 
 consumidores  como  café,  queijo,  caramelo  e  sorvete,  visando  tornar  o  ensino  mais 
 agradável,  despertando  desta  forma  o  interesse  dos  estudantes  para  as  áreas  das  ciências 
 tecnológicas,  em  especial  a  química.  Para  o  desenvolvimento  do  projeto,  foi  necessário 
 realizar  experimentos  preliminares  dentro  da  cozinha  para  cada  conteúdo.  Nos  testes 
 preliminares,  foi  necessário  compreender  algumas  mudanças  de  aspecto,  cor  ou  textura  dos 
 alimentos  que  explicassem  os  aspectos  teóricos,  que  eram  apresentadas  ao  público  alvo  em 
 um  vídeo.  Após  a  realização  desta  etapa,  foram  montados  os  roteiros  que  explicavam  os 
 conceitos  científicos  por  trás  dos  alimentos.  Esta  fase  foi  uma  das  mais  importantes,  pois 
 houve  a  necessidade  de  realizar  um  roteiro  de  um  conteúdo  técnico  com  linguagens 
 acessíveis,  com  o  objetivo  de  abranger  o  público  em  geral.  Na  sequência,  de  acordo  com  o 
 roteiro  eram  realizadas  as  gravações  em  ambiente  iluminado  do  processo  de  torração  do 
 café,  a  formação  do  caramelo,  produção  de  queijo  e  por  último  a  produção  do  sorvete. 
 Posteriormente,  para  a  realização  dos  conteúdos  educativos,  foram  necessárias  as 
 montagens  das  videoartes  para  cada  assunto.  Nesta  etapa,  para  a  elaboração  foram 
 utilizadas  vários  Softwares,  e  no  momento,  foi  necessário  utilizar  a  criatividade  pensando  em 
 transmitir  um  conhecimento  que  seja  de  uma  forma  agradável  visualmente  para  o 
 telespectador.  Após  a  finalização  das  videoartes,  foram  realizadas  as  gravações  de  áudio  de 
 acordo  com  o  roteiro  em  um  ambiente  silencioso.  Para  a  edição  e  renderização  dos  vídeos, 
 foram  adicionadas  as  videoartes,  as  gravações  das  atividades  práticas,  como  também  as 
 gravações  de  áudio  que  continham  a  explicação  teórica  e  prática.  Cada  vídeo  elaborado 
 obtido,  teve  uma  duração  de  aproximadamente  10  minutos.  Por  meio  deste  projeto,  foi 
 possível  despertar  o  interesse  dos  estudantes  de  ensino  médio  e  fundamental  pela  área  da 
 química,  sendo  o  principal  foco  do  trabalho.  Todavia,  com  a  utilização  de  vídeos  em 
 diferentes  canais,  espera-se  que  que  além  dos  alunos,  professores  e  pessoas  que 
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 trabalham  nas  escolas  sejam  mobilizados,  de  modo  que  exista  uma  propagação  do 
 conhecimento  através  do  estímulo  gerado  por  estas  apresentações.  Através  do  canal  de 
 Youtube  “Química  na  Cozinha”,  se  obteve  os  dados  das  visualizações  por  cada  vídeo 
 postado,  que  a  princípio  teve  aproximadamente  100  visualizações  contabilizando  um 
 período  de  4  meses,  é  esperado  que  as  visualizações  aumentem.  O  impacto  que  pode  gerar 
 na  sociedade  é  crucial,  pois  as  pessoas  cada  vez  mais  procuram  meios  didáticos  de 
 aprendizagem,  e  os  vídeos  são  uma  fonte  promissora  para  transmitir  o  conhecimento  em  um 
 mundo  onde  cada  vez  mais  o  interesse  do  público  está  voltado  para  as  mídias  digitais,  mas 
 não  se  pode  esquecer  das  condições  das  populações  vulneráveis,  pelo  qual  o  papel  das 
 escolas  é  fundamental,  porque  é  ali  onde  o  estudante  têm  ferramentas  para  acesso  ao 
 conteúdo.  A  partir  deste  se  foi  despertado  o  interesse  na  ciência,  as  consequências  são 
 positivas,  pois  a  sociedade  pode  participar  e  entender  questões  importantes  sobre 
 alimentação  e  como  os  alimentos  são  processados,  isto  irá  permitir  o  interesse  por  outras 
 áreas  associadas  à  química.  Assim,  conseguindo  que  as  pessoas  procurem  uma  educação 
 de  nível  superior  e  possam  contribuir  na  sociedade  podendo  trabalhar  por  exemplo  em 
 laboratórios, indústrias, ou como docentes transmitindo o conhecimento. 

 2. REFERÊNCIAS 
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 SynFronteras.Lab: Laboratório Virtual em Biologia Sintética 

 Ghadir Wissam Rizk  (1)  , 
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 (1)  Bolsista UNILA, Biotecnologia, ILACVN, UNILA. 
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 (2)  Coordenador, docente,  ILACVN  , UNILA 

 1.  RESUMO 

 A  Biologia  Sintética  foi  desenvolvida  como  uma  expansão  da  Biotecnologia  que  visava  construir 
 novos  modelos  orgânicos  ou  modificar  as  rotas  metabólicas  em  organismos,  tendo  possibilitado  a 
 capacidade  de  ampliar  os  processos  biotecnológicos  e  a  investigação  de  formas  de  otimização. 
 Na  região  da  tríplice-fronteiriça  entre  Brasil,  Paraguai  e  Argentina,  não  havia  fontes  de  divulgação 
 nem  conhecimento  sobre  a  ciência  em  torno  da  Biologia  Sintética  até  o  surgimento  da  equipe 
 SynFronteras.team,  participante  da  competição  International  Genetically  Engineered  Machine 
 Global  (IGEM  Global),  no  ano  de  2020.  Com  o  objetivo  de  semear  o  conhecimento  sobre  a 
 Biologia  Sintética,  O  SynFronteras.club  foi  criado  como  projeto  de  extensão  da  Universidade 
 Federal  da  Integração  Latino-Americana,  para  que,  a  partir  da  preparação  de  encontros  de 
 discussão  teóricos  e  atividades,  os  estudantes  organizadores  e  participantes  pudessem  entrar  em 
 contato  com  diferentes  áreas  e  aprimorar  suas  habilidades  na  identificação  de  adversidades, 
 melhora  na  qualidade  de  gestão  e  resolução  de  problemas.  Para  o  desenvolvimento  das 
 atividades,  o  Clube  de  Biologia  Sintética  SynFronteras  organizou  quinzenalmente  encontros 
 presenciais  e  remotos  com  temas  que  rodeiam  a  biologia  sintética,  com  a  duração  média  de  2 
 horas,  alternando  entre  atividades  teóricas  e  práticas,  como  debates  para  resolução  de  casos, 
 aplicação  de  jogos  educativos  com  cartas  e  demonstrações  de  possíveis  processos  com  circuitos 
 biológicos  usando  softwares,  as  quais  variaram  conforme  o  progresso  dos  participantes.  Portanto, 
 de  forma  geral,  com  a  execução  dos  encontros,  foi  possível  observar  um  maior  engajamento  dos 
 membros  ouvintes  na  interação  de  debates  relacionados  à  temática  da  Biologia  Sintética  e  uma 
 maior  compreensão  ao  considerar  termos  relacionados  à  biologia  sintética.  Ademais,  para  os 
 integrantes  organizadores  do  clube,  a  preparação  dos  materiais  e  logística  dos  encontros 
 possibilitou  uma  melhora  na  gestão  de  pessoas,  aprimoramento  de  habilidades  de  liderança  e 
 trabalho  em  equipe,  além  de  ter  colaborado  no  aprendizado  de  outros,  auxiliando  na  compreensão 
 da dificuldade dos ouvintes e suporte para possíveis melhoras. 

 Palavras-chave:  biotecnologia, ciência, clube, extensão 
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(2) Bolsista (UNILA). Engenharia de Energia, ILATIT, UNILA. E-mail:
jgs.mesquita.2019@aluno.unila.edu.br;

(3) Coordenador, DOCENTE, ILATIT, UNILA. 

1. RESUMO

Face a pandemia de COVID-19, fizeram-se necessários métodos de medição e monitoração
de dados relacionados à doença. Este projeto de extensão buscou empregar dois desses
métodos, um foi o acompanhamento de indicadores epidemiológicos, como a média móvel
do número de casos ativos, de óbitos, a taxa de ocupação de leitos, entre outros. Para isso
foram utilizados os dados diários fornecidos pela prefeitura de Foz do Iguaçu e da secretaria
da saúde do estado do Paraná, que então compilavam um informativo semanal no domínio
da UNILA. Após a descontinuidade do fornecimento dos relatórios diários pela prefeitura,
iniciou-se um acompanhamento global dos casos confirmados para prever a possibilidade
de  uma  nova  onda  de  infecção.  O  outro  método  utilizado  que  pode  ser  vantajoso  no
enfrentamento  do  COVID-19  é  a  monitoração  da  concentração  de  CO2 em  ambientes
fechados, como os presentes em universidades: salas de aula, auditórios, etc. Esta análise
parte da hipótese de que ao se manter ao se manter a concentração de, no máximo, 700
ppm durante a ocupação dos ambientes, é possível reduzir o risco de contrair COVID-19 a
níveis aceitáveis. Desta forma foi montado um dispositivo, apresentado na figura 1, capaz de
realizar a medição e registrar a concentração de CO2 em tempo real, que pode ser utilizado
tanto para experimentos que visam avaliar a qualidade da ventilação natural ou artificial de
uma sala, quanto para monitorar os níveis. Podendo ser adaptado para disparar notificações
de níveis de CO2 elevados ou automatizar a ventilação artificial.

Figura 1. Dispositivo automático de monitoração de CO2.

Palavras-chave: Covid-19, indicadores epidemiológicos, saúde, ventilação.
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
No decorrer dos meses vigentes da Monitoria de ensino na modalidade de promoção da 
permanência dos estudantes indígenas, refugiados e portadores de visto humanitário pude 
estender minha compreensão sobre o papel do monitor e seu monitorado. Sem dúvida a 
monitoria é de relevante importância no caminho dos discentes que a transitam e dela 
participam no seu processo de desenvolvimento acadêmico, sendo uma via de mão dupla, 
onde as trocas se assomam tanto para aqueles que a usufruem, quanto para aqueles que a 
desempenham. Com a monitoria foi possível ampliar compreensões sobre o trabalho docente, 
através da experiência de monitoria, realizamos juntos processos de ensino e de 
aprendizagem importante para o desenvolvimento pessoal e profissional de ambos. Para isso, 
diversas atividades foram promovidas ao longo do semestre, tais como: explicações 
individuais e/ou em grupo sobre os conteúdos abordados em aula pelos professores, leitura 
de artigos, indicação e participação em palestras, oficinas e eventos, apoio na elaboração e 
confecção de trabalhos solicitados pelos professores. Contudo, mais importante, foi entender 
que esses processos acima descritos tem sua importância dentro da monitoria, mas que a 
monitoria não é feita somente disso. Foi necessário dialogar entre nós, nos questionar e 
buscar a primeira real necessidade de um novo discente indígena que deixa sua terra, seus 
costumes, seus “parentes”, foi preciso amadurecer e abrir para esse olhar mais primário, para 
depois darmos o próximo passo no seu processo de integração com a universidade. Ao 
colocar minha experiência como central, boa parte dos meus monitorados  se deu aos vindos 
do povo Tikuna, em sua maioria da comunidade Umariaçú II - no município de Tabatinga, AM 
que tem como sua referência Cacique Robson, esse vínculo o fazem questão de manter e 
mesmo com os quilômetros que os separam e torna a presença física intangível, criaram e 
mantém um grupo de mensagens, esses mesmos advindos por meio da tecnologia que 
assume o papel de encurtar longitudes e aproximar latitudes, figura onipresente desses 
tempos pandêmicos. Sendo assim, como quase a totalidade dos estudantes precisam se 
deslocar para muito longe de suas terras com o intuito de estudar, isso torna suas ausências 
prolongadas, sua permanência sentida. Para além da saudade ao que chamam como: 
“sacrifício de ficar longe dos parentes” (BERGAMASCHI; KURROSCHI 2013) em contraposto 
vejo nascer a família Tikuna na nossa Universidade, vejo brilho, vontade, força. Estão se 
fortalecendo entre eles como extensão das suas famílias aldeadas e cuidando dos seus 
“parentes” nesse novo mundo, aqui. Diante dessa compreensão, cabe a nós monitores, 
discentes, docentes - abraçá-los, acolhê-los e buscar entender mais da sua cosmovisão, ouvi-
los mais, conhecê-los para assim darmos o seguinte passo na tão almejada integração. Ojalá! 
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Com isso, entendo cada vez mais que nossa contribuição como monitores, seja a de um 
mediador que busca apresentar dois mundos, essa vivência trouxe muito disso, fui mediadora 
entre discente e docente, haja vista que muitos professores e até a instituição não 
compreendem as dificuldades dos indígenas, ou por vezes não reconhecem suas histórias e 
sua cultura, e por isso não apreendem suas dificuldades, seus processos. De pronto evoco 
uma frase de um monitorado Tikuna, que sempre me dizia: Você precisa entender a minha 
visão de mundo. Sim, eu preciso, a instituição precisa, os discentes, os docentes, os técnicos 
precisam. Por isso a monitoria que tenha corpo mais humanista, esteja disposta a ser partícipe 
da formação desse indígena será mais assertiva no cuidado dispensado e contribuirá para a 
permanência desses estudantes, tornando-se parte essencial na sua formação. E por último, 
ressalta-se que a minha experiência aqui relatada foi a primeira como monitora, mas não será 
a última, ela foi reativada e me trouxe algumas certezas quanto a minha trajetória pessoal. 
Obrigada, só posso agradecer por experienciar a monitoria e mais ainda, por meio dela trazer 
luz a meu próprio caminho. 
 

2. REFERÊNCIAS 

BERGAMASCHI, Maria Aparecida; KURROSCHI, Andréia Rosa da Silva. Estudantes 
Indígenas na UFRGS: movimento que anuncia um diálogo intercultural. In. ROSADO, Rosa 
Maris; FAGUNDES, Luiz Fernando Caldas. Presença Indígena na Cidade: reflexões, ações 
e políticas. Hartmann: Porto Alegre, 2013. 
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Aos meus colegas monitores, cоm quem troquei histórias durante os últimos meses, pelo 
companheirismo e pela troca de experiências que me permitiram crescer não só como pessoa, 
mas também na minha trajetória na Unila. 
 
À PROGRAD/UNILA que financiou a bolsa e propiciou minha participação no programa de 
Monitoria (PROGRAD-UNILA). Desde já, se configura como parte essencial nessa reta final 
no meu processo de formação. Pela oportunidade de conviver com toda essa pluralidade de 
gentes, povos, nações, de nos permitir experienciar impressões, sentimentos e concepções 
através de um projeto que tem na sua cerne a integração. Que assim seja! 
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A monitoria acadêmica é uma modalidade de ensino e aprendizagem que proporciona uma 
formação integrada ao discente, pois se aprende muito mais através da troca de saberes. A 
monitoria funciona de uma forma simples, em que há uma relação e cooperação mútua entre os 
discentes e o monitor, sendo desenvolvido e acompanhado todo o conteúdo abordado na 
disciplina, de forma a solucionar as maiores dúvidas e dificuldade dos discentes. Portanto, é de 
grande relevância as atribuições que uma monitoria pode proporcionar, estabelecendo vínculos 
e promovendo a vivência entre os alunos nas atividades técnicas e didáticas, tendo em vista que 
também contribui para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional do monitor.  

2. AGRADECIMENTOS  

Em especial agradecimento a PROGAD/UNILA que financiou a bolsa estudantil e proporcionou a 
participação no programa de monitoria acadêmica, que muito contribuiu para a realização deste projeto e 
o desenvolvimento de novas perspectivas. 

 

Com isso, entendo cada vez mais que nossa contribuição como monitores, seja a de um 
mediador que busca apresentar dois mundos, essa vivência trouxe muito disso, fui mediadora 
entre discente e docente, haja vista que muitos professores e até a instituição não 
compreendem as dificuldades dos indígenas, ou por vezes não reconhecem suas histórias e 
sua cultura, e por isso não apreendem suas dificuldades, seus processos. De pronto evoco 
uma frase de um monitorado Tikuna, que sempre me dizia: Você precisa entender a minha 
visão de mundo. Sim, eu preciso, a instituição precisa, os discentes, os docentes, os técnicos 
precisam. Por isso a monitoria que tenha corpo mais humanista, esteja disposta a ser partícipe 
da formação desse indígena será mais assertiva no cuidado dispensado e contribuirá para a 
permanência desses estudantes, tornando-se parte essencial na sua formação. E por último, 
ressalta-se que a minha experiência aqui relatada foi a primeira como monitora, mas não será 
a última, ela foi reativada e me trouxe algumas certezas quanto a minha trajetória pessoal. 
Obrigada, só posso agradecer por experienciar a monitoria e mais ainda, por meio dela trazer 
luz a meu próprio caminho. 
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e políticas. Hartmann: Porto Alegre, 2013. 
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companheirismo e pela troca de experiências que me permitiram crescer não só como pessoa, 
mas também na minha trajetória na Unila. 
 
À PROGRAD/UNILA que financiou a bolsa e propiciou minha participação no programa de 
Monitoria (PROGRAD-UNILA). Desde já, se configura como parte essencial nessa reta final 
no meu processo de formação. Pela oportunidade de conviver com toda essa pluralidade de 
gentes, povos, nações, de nos permitir experienciar impressões, sentimentos e concepções 
através de um projeto que tem na sua cerne a integração. Que assim seja! 
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

A pandemia COVID-19 transformou o mundo em todos seus aspectos. No âmbito da
educação superior docentes e estudantes enfrentaram os desafios para se adaptar ao
ensino remoto. Depois de dois anos, o regresso às atividades presenciais, longe de
significar uma “volta à normalidade", significou um novo período de adaptação e a monitoria
acadêmica uma estratégia indispensável no processo educativo em transformação.
Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência do projeto
desenvolvido na disciplina de Políticas, Planejamento e Gestão II do curso de Saúde
Coletiva, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) orientado pela
professora Gladys Amélia Vélez Benito, direcionado aos alunos que encontravam-se no
quarto semestre da universidade mas caminhando pela primeira vez no estabelecimento,
onde participaram alunas bolsistas (Thayna Alves Viana e Yasmin Rafaela Correia) e
voluntárias (Andrea del Pilar Garzon Pacheco e Analía Samanta López). Após uma
avaliação das necessidades da turma, a orientadora conformou equipes de estudo com uma
aluna monitora de referência. Além do atendimento das dúvidas específicas através do
plantão de monitoria, a metodologia aplicada me-permitiu propor e gerar espaços de leitura,
estudo, discussão e aprofundamento dos conteúdos, com momentos de aplicação de estudo
de caso para integração da teoria e a prática, valorizando as experiências adquiridas na
trajetória do aluno. Por outro lado, como afirmam diversos autores, foram evidentes os
problemas de adaptação próprios do primeiro ano da universidade com dificuldades na
comunicação entre docente-estudantes, relacionamento entre pares e também problemas
de saúde com apresentação de licenças com regime de exercícios domiciliares. Assim, com
a superação desses obstáculos, o grupo de estudo designado obteve a aprovação da
disciplina na sua totalidade. E a experiência como monitora foi de suma importância, pois
me proporcionou um crescimento pessoal e acadêmico na minha principal área de interesse
dentro da Saúde Coletiva e favoreceu a construção de uma visão mais real e crítica da
complexidade nas atividades de docência. Em conclusão, o projeto de monitoria
acompanhou os diferentes aspectos do processo de ensino- aprendizagem, relacionadas às
estratégias de estudo e também as mudanças vivenciadas pelos estudantes que
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ingressaram na universidade no contexto da pandemia, e após dois anos imersos na
modalidade remota tiveram que se incorporar às aulas presenciais. Sendo assim, a
implementação do Programa de Monitoria Acadêmica da UNILA, com turmas heterogêneas
de discentes pertencentes a diferentes estados do Brasil, Latino-America e o Caribe, foi
essencial no enfrentaram aos desafios da adaptação a novas dinâmicas da vida universitária
no período de transição a post- pandemia e que influenciaram no desenvolvimento
acadêmico.

2. REFERÊNCIAS

SCHWARZ, J.C.; DE LIMA DIAS, M.S.; DE CAMARGO, D. Dificuldades encontradas por estudantes no
ensino superior e práticas institucionais adotadas para superá-las: uma revisão de literatura.
Quaestio-Revista de Estudos em Educação, 2021, v. 23, n. 3, p. 741-761.

3. AGRADECIMENTOS

Agradeço à professora Dr. Gladys Amelia Vélez Benito e a minhas colegas pelo apoio e à
PROGRAD/UNILA por permitir minha participação.
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RELATO DE EXPERIENCIA 
 

Andresa Paola Espínola Melo 
 

Estudiante del Curso de Ingeniería Química – Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e 
Território – ILATIT – UNILA. 

 
Programa Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da permanência do (as) estudantes 
indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto humanitário, área de 
Bilinguismo. 
 

E-mail: ape.melo.2020@aluno.unila.edu.br 
 

 
1. RELATO DE EXPERIENCIA 
Integro la monitoria de enseñanza en la modalidad de promoción de la permanencia de los 
(as) estudiantes indígenas y de los (as) estudiantes refugiados (as) y portadores (as) de visa 
humanitaria, en el área de bilingüismo, desde mayo del corriente año. Desde entonces la 
monitoria se viene realizando de forma colaborativa e intuitiva atendiendo a los estudiantes 
tanto de forma presencial como remota, brindándoles apoyo en todo lo referente a lo 
académico, sin dejar de lado lo personal, ya que el público de la monitoria muchas veces llega 
a la universidad en situación de vulnerabilidad, con dificultades de interacción y adaptación, 
siendo así el papel de los monitores de vital importancia principalmente en el inicio de esta 
nueva, intensa y desafiante trayectoria. La metodología empleada en la monitoria se basa 
principalmente en atendimientos a los estudiantes, los cuales cuando no son de forma remota, 
son en los espacios de la universidad. Los monitores participantes de la monitoria atendemos 
a los estudiantes ayudándolos en las disciplinas, trabajos y tareas, acceso a los espacios 
digitales de la universidad así también como en cuestiones básicas de nivel social, como 
atendimientos en las unidades básicas de salud, la utilización de los transportes públicos y las 
debidas gestiones que deben ser realizadas para acceso a estos servicios. Además de los 
atendimientos a los estudiantes, realizamos reuniones semanales juntamente con los 
monitores y la coordinadora de la monitoria, en dichas reuniones conversamos y relatamos 
los trabajos así también como los atendimientos realizados en el trascurso de la semana, 
comentamos las adversidades encontradas y tratamos de buscar soluciones a estas. Además 
de eso, hacemos lectura y discusión de distintos textos relacionados al público de la monitoria, 
buscando adentrarnos y profundizar acerca de estos, para comprender y empatizar con 
cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta y que son de suma importancia en la 
promoción de la permanencia de estos estudiantes en la universidad. El programa de 
monitoria contribuye significativamente para mi formación principalmente para desarrollar el 
conocimiento acerca de nuevas culturas, costumbres y tradiciones, así también para fortalecer 
los valores esenciales humanitarios, como lo son la solidaridad, sensibilidad, empatía, 
compañerismo y trabajo en equipo. El programa de monitoria es de gran aporte para los 
estudiantes indígenas, refugiados y portadores de visa humanitaria, puesto que las acciones 
de esta monitoria contribuyen en el proceso de aprendizaje y para la permanencia de estos 
en la universidad, brindándoles apoyo y soporte tanto académico como emocional en la 
medida de lo posible, haciendo con que la soñada culminación de los cursos de estos se 
vuelvan una realidad más cercana. Por último, pero no menos importante, creo fielmente que 
la monitoria seria aún más quilificada cuando veamos estas cuestiones sociales de forma más 
humanitaria, visando que la permanencia de estos estudiantes en la universidad no es solo 
de gran aporte para ellos, sino principalmente para nosotros. 
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2. AGRADECIMENTOS 
Agradezco de sobremanera a la PROGRAD por financiar las becas y por el apoyo que nos brindan, al 
Departamento de Apoyo Académico al Alumno y a la Profesora Maria Eta Vieira, por la oportunidad de 
propiciarme la experiencia de formar parte de esta monitoria, ya que como dicho antes, es de gran 
importancia para mi desarrollo académico y el de tantos estudiantes que lo necesitan.  
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RELATORIO DE EXPERIENCIA 
 

Andrés Camilo Acosta Acevedo. 
 

Estudante do Curso de Biotecnologia- ILACVN – UNILA. 
 

Monitoria de ensino na modalidade de promoção da permanência dos (as) 
estudantes indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) 

de visto humanitário 
 

E-mail: aca.acevedo.2016@aluno.unila.edu.br 
 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA: 
 
Primeiramente, agradeço a PROGRAD/UNILA e a professora Maria Eta Vieira por terem me 
dado a oportunidade de participar na monitoria. Minha experiência no programa começou em 
abril, desde a primeira reunião com a PROGRAD quando teve a chance de conhecer cada 
um dos meus companheiros e trocar ideias, perspectivas e expectativas sobre como ia ser a 
monitoria. Assim, com o decorrer do programa, comecei conhecendo os monitores e os 
monitorados.  O primeiro contato foi com um aluno do meu próprio curso, ele precisou de 
ajuda em algumas disciplinas do primeiro semestre e assim me disponibilizei a ajudá-lo 
passando material das disciplinas. A monitoria não se baseia apenas na transferência de 
ensino do monitor ao aluno, mas também é uma troca de conhecimentos, valores e 
perspectivas mutuas, isso se reflete em cada encontro quando o monitor também aprende 
com o monitorado. Na minha experiencia, tenho observado o avanço dos estudantes desde a 
primeira vez que procuram ajuda até quando se tornam independentes. As atividades das 
quais participei foram várias; entre elas: o desenvolvimento de textos acadêmicos com os 
monitorados de vários cursos como Medicina, Ciências Biológicas e Letras, minha função 
consistiu em auxiliar estes estudantes na composição verbal dos textos em língua portuguesa, 
já que eles apresentaram dificuldades para compor esses parágrafos e conjugar verbos, essa 
atividade ocorreu de forma remota. Outra atividade realizada foi o recebimento dos calouros, 
pois conseguimos organizar um esquema para brindar um suporte na chegada; me 
contatando com vários indígenas para saber a situação da chegada e os itinerários, também 
orientei para a retirada do crachá para acessar ao PTI. Do mesmo modo, entendo que estas 
ações contribuem para minha formação de maneira sucessiva já que é possível crescer como 
um profissional integro e interdisciplinar por meio deste tipo de práticas que possibilitem a 
construção de novas perspectivas e valores brindados pelos monitorados. Em virtude disso 
como monitor entendo que este tipo de ação melhora a qualidade na permanência dos 
estudantes, evitando a desistência e, portanto, a evasão dos discentes ao decorrer da 
graduação; graças a este tipo de projetos é possível garantir isso por meio de palestras, 
oficinas, monitores personalizados em cada área, atividades esportivas/recreativas, rodas de 
conversas nas quais cada um exponha sua inquietude e dificuldade com intuito de se 
aproximar dos colegas. O que poderia melhorar seria uma comunicação mais 
institucionalizada entre ingressantes e monitores com o fim de dar mais confiança nos 
primeiros contatos. 

2. AGRADECIMENTOS 

Agradeço a PROGRAD/UNILA que financiou minha bolsa no programa de monitoria. 
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LA NECESIDAD FUNDAMENTAL DE ENTENDER LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. EXPERIENCIAS DE
ADAPTACIÓN DE MATERIALES E ASESORÍA EN PROCESOS

ACADÉMICOS DE ESTUDIANTE PCD.

Andrés Felipe Buitrago Rodríguez

Estudante do Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras – ILAACH
UNILA.

Programa LEPLE Espanhol Portugues como lingua Estrangeira

E-mail: afb.rodriguez.2020@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mi experiencia en la monitoria del nucleo accecibilidad de la UNILA viene desde el año 2021.
Fue con mucha alegria saber que este año también tuve la oportunudad de participar una
vez más de la experiencia. Mi proceso de aprendizaje como monitor de un estudiante con
discapacidad visual inició con la recepción y capacitación por parte de los técnicos del área,
logrando entender mucho mejor la importancia y el cuidado que tiene esta actividad. Mi
función específica en esta experiencia ha sido la adaptación de materiales de estudio que
lleguen a ser accesibles para una persona que no tiene la ventaja visual en el medio
académico. El primer año devido al contexto de la Pandemia todo el proceso debió
realizarse de manera remota sin tener la posibilidad de un feedback mucho mas directo. Sin
embargo, esto no fue un impedimento para desarrollar estrategias y vias de comunicación
que permitieran un buen contacto con el estudiante, así como el cumplimiento al momento
de adaptar y encaminar los materiales nesarios. En perspectiva, siendo conciente del trabajo
que como monitor he venido desarrollando a lo largo de estos meses, es posible ver los
aportes que esta experiencia ha sumado a mi vida universitaria. Desde conocimientos
tecnicos en el campo de la educacion especial hasta profundas reflexiones sobre nuestro
potencial humano y sociocrítico como futuros profesionales, el trabajo con estudiantes PCD
ha significado mucho para mi vida personal y seglar. En el primer periodo mi proceso de
monitoria fue con un estudiante de Servicio Social (Cristian Rada Hernandez) y actualmente
comencé a trabajar con el estudiante de Relaciones Internacionales, Leonardo Silguero
Pimentel. Considero que el hecho de que la universidad garantice posibilidades de aceso a
personas que históricamente han sido estigmatizadas y apartadas del campo de actuación
académico y profesional, significa un gran avance en cuestión de politicas pedagógicas y de
inclusión. Sin duda las acciones desarrolladas en esta monitoria son de gran importancia y
ayuda en el proceso de los monitorandos.
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2. AGRADECIMENTOS

Agradezco mucho a la PROGRAD/UNILA que a través de su gestión ha contribuido por
medio de la monitoria, no solo a facilitar la vida de los estudiantes con necesidades
especiales sino a los estudiantes como yo que no tenemos condiciones economicas
favorables para llevar a cabo los estudios universitarios en la UNILA.
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Monitoria do Núcleo de Acessibilidade e Apoio à Inclusão

Andrés José Alcalde Colina

Estudante do Curso de Letras Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras – Instituto
Latino-Americano de Arte, Cultura e História  – ILAACH– UNILA.

Programa de Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e acessibilidade
nos cursos de Graduação da UNILA

E-mail: aja.colina.2019@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sou estudante do curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Português como Línguas
Estrangeiras, faço parte do programa de Monitoria de ensino na modalidade de promoção
da inclusão a acessibilidade nos cursos de Graduação da UNILA no Núcleo de
acessibilidade e Apoio à Inclusão (NAAI). Programa que tem como objetivo promover a
inclusão e acessibilidade acadêmica, procurando assim a autonomia dos estudantes PCD
(Pessoas com deficiência) na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O meu
trabalho como monitor do NAAI consiste em realizar adequações textuais dos materiais de
estudo que não são acessíveis aos estudantes com deficiência visual, evitando assim a
exclusão deles na sala de aula e demais áreas acadêmicas. Desde capítulos de livros,
artigos acadêmicos, materiais feitos pelos docentes, imagens e vídeos, todos esses
recursos acadêmicos devem ser adequados para que os programas leitores de texto
possam ler corretamente as informações para o estudante. Também ajudo nas plataformas
digitais da universidade como SIGAA ou ZIMBRA quando o estudante se encontra com
barreiras inacessíveis. Além disso, se o estudante monitorado precisar, faço um trabalho de
mobilidade para ensinar ao estudante a se localizar nos prédios da universidade, mostrando
assim as entradas e saídas, salas de aula, corredores, banheiros, salas administrativas e
demais espaços universitários. Com certeza um trabalho importantíssimo a fazer a favor da
autonomia acadêmica desses estudantes PCD. Acredito que o meu envolvimento neste tipo
de trabalho e capacitação acadêmica me ajudará a entender melhor o mundo das pessoas
com deficiências, ao considerar elas de uma forma mais completa nas minhas próximas
práticas acadêmicas e profissionais. Como estudante de uma licenciatura, entender os
diferentes contextos, recursos e limitações da acessibilidade à informações que algumas
pessoas possam ter é de suma importância para criar espaços de ensino mais aptos para
todos. Acredito também que esse tipo de programas devem ser constantemente melhorados
e divulgados para que as universidades possam oferecer um melhor serviço de ensino e os
estudantes PCD possam ter oportunidades reais de permanência no âmbito acadêmico.

2. AGRADECIMENTOS
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Primeiramente, agradeço a PROGRAD/UNILA que financia a bolsa e dá a oportunidade de
participação no programa de Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e
acessibilidade nos cursos de Graduação da UNILA.

Agradeço a todos os membros, tanto TAEs, como colegas monitores e monitorados do Núcleo de
Acessibilidade e Apoio à Inclusão (NAAI) pelo apoio prestado durante o ano.

Agradeço a Isaías Hernández Galeano, Estudante PCD alvo da minha monitoria, pela compreensão,
apoio, capacitação e companheirismo durante o período da monitoria.

E por último, agradeço aos monitores Natalia Robles Domínguez, Anny Hernández Amortegui,
Cristian Ardila Durán, Daniela Osorio Domínguez e Fabio Nagai Shiroma pelo trabalho em equipe que
conseguimos fazer ao longo do ano.
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ACOMPANHAMENTO MONITOR-DISCENTE NO MÓDULO 
“PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES NA SAÚDE MENTAL 

 
Angélica Natal Peretti Schindler 

 
Estudante do Curso de Medicina – Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza – 

ILACVN – UNILA. 
 

Programa de Monitoria Acadêmica (PROMA) 
 

E-mail: angelica.peretti@aluno.unila.edu.br 
 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Um dos objetivos do módulo “Problemas Clínicos Relevantes na Saúde Mental”, que faz 
parte do pré-internato do curso de medicina, é o desenvolvimento e o aprimoramento de 
habilidades e capacidades inerentes à atuação médica, tal qual o raciocínio clínico e a 
habilidade na realização da análise das funções psíquicas através da Súmula 
Psicopatológica. Nesse contexto, durante a monitoria foram trabalhados os itens que 
compõem a Súmula Psicopatológica (atitude, aparência, consciência, orientação, atenção, 
fala, pensamento, sensopercepção, psicomotricidade, noção de morbidade, planos para o 
futuro, inteligência, vontade, consciência do eu, pragmatismo, memória, humor e 
afetividade) dentro das principais síndromes psiquiátricas. Ao decorrer do período da 
monitoria foram desenvolvidas as seguintes atividades: a) inicialmente foi realizada reunião 
com a professora responsável para definir as atividades do grupo de monitoria; b) realização 
de leitura dos materiais para embasamento das aulas; c) preparo de material para 
apresentação da monitoria; d) realização dos encontros de monitoria com os discentes que 
cursavam o módulo; e) disponibilização de bibliografia complementar aos alunos, se 
necessário; f) sanar dúvidas referentes aos assuntos abordados no módulo diretamente com 
os discentes que buscavam; g) ao final de cada grupo de monitoria foi realizado feedback 
dos encontros com a professora responsável. As atividades escolhidas tinham por objetivo 
auxiliar os estudantes a melhorar sua compreensão sobre os itens que compõem a Súmula 
Psicopatológica e suas possíveis alterações nas síndromes psiquiátricas. Além disso, 
durante os encontros era possível identificar as principais dificuldades dos acadêmicos a fim 
de sanar dúvidas e disponibilizar fontes bibliográficas de acordo com as necessidades dos 
acadêmicos. Para preparar a monitoria é necessário revisitar os temas já estudados 
previamente o que solidifica o conhecimento. Além disso, ao apresentar um tema após a 
experiência prática do internato possibilita criar novos significados. Também foi trabalhada 
habilidades de comunicação em grupo, considerando que na monitoria o monitor é 
responsável por conduzir a reunião. A monitoria teve boa adesão dos estudantes que 
estavam cursando o módulo, sendo no último grupo a frequência de cem por cento em todos 
os encontros. Os participantes tinham um espaço livre para esclarecimento de dúvidas e as 
reuniões eram conduzidas conforme o que era possível identificar de conhecimento e/ou 
dificuldades do grupo. Foi possível auxiliar de maneira individual os estudantes que 
apresentavam mais dificuldade nos temas abordados. Considerando que o módulo de 
Saúde Mental no pré-internato tem um período de tempo curto e com conteúdo denso, a 
monitoria foi mais uma oportunidade dos estudantes verem o tema. O principal aspecto que 
poderia ser revisto é a metodologia da monitoria. Tendo em vista que o curso de medicina 
na UNILA tem uma metodologia de ensino ativa, as atividades de monitoria poderiam ter 
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explorado mais esse aspecto. Essa mudança na forma de conduzir a monitoria poderia ter 
tido melhores resultados e favorecido que os participantes se preparassem para participar 
dos encontros. 

2. AGRADECIMENTOS 

Agradecimento a PROGRAD/UNILA pelo financiamento da bolsa no Programa de monitoria 
acadêmica (PROMA/PROGRAD/UNILA). 
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SAFOR 
 

Anny Valentina Hernandez 
 

Estudante do Curso de Ciências Biológicas - Instituto Latino- Americano de Ciências da Vida e da 
Natureza– LACVN – UNILA. 

 
Programa Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e acessibilidade 

nos cursos de Graduação da UNILA 
 

E-mail: avh.amortegui.2019@aluno.unila.edu.br 
 
 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
La monitoria de inclusion y de accesibilidad ocurre en las oficinas del nucleo de accesibilidad 
en el jardin universitario UNILA, esta sala cuenta con equipos en los cuales se realizan las 
adaptaciones de los diversos materiales que necesita el alumno, esto es mediante programas 
que requiera el formato del documento, despues de ello se hace una revision y se colocan en 
sus debidas carpetas y en el drive tanto de la monitoria como del alumno. Somos un grupo 
conformado por Natalia Robles, Cristian Ardila, Daniela Osorio, Andres Alcalde y Fabio Nagai, 
en nuestro grupó se reparte materia por persona y cada uno adapta el material de dicha 
materia, en el caso que sobre algun material o que otro monitor no pueda adaptarlo, entre 
nosotros lo adaptamos para no dejar a Isaias sin accesibilidad a lo que requiere para sus aulas 
y aprendizaje.Esta monitoria contribuye a mi formacion en varios aspectos uno de ellos es el 
tarabjo en grupo, la organizacion y la dinamica de aportar cada uno un poco para lograr el 
objetivo, tambien contribuye a la inclusion ya que en este caso Isaias es una persona que se 
interesa en adquirir conocimiento, le gusta mucho aprender y entender tambien de otros temas 
por lo cual siempre participá en las coversaciones que surgen en el grupo.Por lo tanto esta 
experiencia es un aprendizaje para saber tratar con las personas con discapacidades, como 
incluirlas en grupo, sociedad y entorno, en mi caso el curso que llevo es  Biologia y la monitoria 
ya ha contribuido a diferentes aspectos de manejo de comunicacion y la conciencia de que 
los materiales informativos sean asequibles para todo publico. La monitoria de accesibilidad 
junto con el nucleo y otros ayudan a que la universidad tenga una inclusion mayor y ofrezca 
una formacion de calidad y que sea  accesible para las personas con discapacidades, 
permitiendoles realizar sus estudios, tornarsen profesionales y hacer parte de la sociedad 
como un miembro que contribuye. Este programa me ha permitido hacer parte de un gran 
equipo de trabajo, conocer a Isaias que es una persona que me ha dejado sorprendida por su 
tenacidad, dedicacion y disciplina con su carrera, por adquirir conocimiento y tambien busca 
arduamente la inclusion de las personas con discapacidad, busca herramientas que les 
puedan ayudar para poder tener accesibilidad a muchos otros aspectos cotidianos. En base 
a lo anterior me he dado cuenta de lo mucho que las personas con discapacidades carecen 
de recursos ya sea para tener mas herramientas de accesibilidad a su aprendizaje, 
entendimiento, recursos para su locomcion en distintos lugares y a distintas actividades que 
los llevan a ser parte activa de una sociedad. 
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2. AGRADECIMENTOS 

Mis agradecimientos van a la PROGAD/UNILA que financia la bolsa que da la oportunidad de 
realizar esta monitoria y hacer parte de ella, tambien agradezco a los miembros del nucleo de 
accesibilidad  que nos han guiado y explicado para poder ofrecer y ayudar de la mejor manera  
a Isaias para que tenga accesibilidad a sus materiales de estudio. Agradezco tambien a los 
miembros de nuestro equipo de trabajo Natalia Robles, Cristian Ardila, Andres Alcalde, 
Daniela Osorio y Fabio Nagai con los cuales hemos logrado una buena dinamica de trabajo, 
cada uno aportanto um granito de arena para continuar avanzando. 
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2021 - MONITORIA PARA AS DISCIPLINAS DE TOPOGRAFIA DE ECI E GEOGRAFIA

Bruna Josefa Silva da Rosa

Estudante do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura – Instituto Latino Americano de Tecnologia,
Infraestrutura e Território – ILATIT – UNILA.

Programa de monitoria acadêmica (PROMA)

E-mail: bjs.rosa.2019@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

O programa de monitoria acadêmica busca colaborar no processo de ensino-aprendizagem
teórico e prático das disciplinas ofertadas pela UNILA. A Topografia visa descrever uma
determinada superfície que pode ter várias finalidades para diferentes áreas, como por
exemplo para a construção civil, em que é necessário estudos e entendimento necessário
do funcionamento dos equipamentos e acessórios para a realização dos levantamentos
topográficos que permitem não somente a coleta de dados necessários para a realização de
um projeto, mas também a interpretação desses para que o profissional em atuação possa
tomar as medidas corretas para o desenvolvimento do projeto de maneira inteligente,
econômica e rápida. A fim de desenvolver tanto os alunos ingressantes e egressos
(monitores) da disciplina, foram realizados e aplicados planos de orientação que
possibilitasse aos discentes um auxilio na compreensão efetiva do conteúdo programado e
abordado nas aulas, essas orientações foram aplicadas de maneira remota em virtude da
covid-19, através de plataformas e meios de comunicação digital. Sendo encontros
marcados em horários fixos disponibilizados para o atendimento em geral, com resoluções
de exercícios e esclarecimento de dúvidas sobre o desenvolvimento de alguma atividade
específica envolvendo programas computacionais utilizados no decorrer da disciplina. Esse
auxílio prestado no processo de aprendizagem de outros colegas, possibilitou o
desenvolvimento na minha comunicação, na expansão da minha rede de contato abrindo
espaço para uma troca de experiências ainda maior e de forma geral, bem como a
consolidação do conteúdo já visto. Possibilitou também o meu envolvimento em ações e/ou
programas oferecidos pela instituição que além de desenvolver e solidificar habilidades dos
alunos envolvidos, por vezes geram ajudas de custo que podem possibilitar o investimento
destes alunos em novos projetos ou cursos extracurriculares que agregam em sua formação
acadêmica.
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Programa Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e acessibilidade nos cursos
de Graduação da UNILA.

E-mail: cv.oliveira.2020@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

As experiências vivenciadas na Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão
e acessibilidade foram desenvolvidas no Bloco Central na Sala C 105 no térreo da Unidade
da UNILA Jardim Universitário durante o decorrer do semestre de 2021.9. A acessibilidade
de materiais no âmbito acadêmico promove a inclusão e acessibilidade dos estudantes com
deficiência visual disponibilizando documentos que sejam compatíveis com qualquer
software de leitura utilizado, tornando acessíveis materiais para esses alunos exerçam as
mesmas atividades e com semelhantes condições com os demais, garantindo, portanto, a
eliminação de barreiras é contribuindo para sua formação, uma vez que o programa
fornecido atende a todas as diversidades desenvolvidas a partir da promoção de
permanência em que iguala as oportunidades (GARCIA, et al., 2018). A função do monitor
de inclusão e acessibilidade é contribuir com o aluno com a adequação dos materiais,
possibilitando com auxílio desse a oportunidade para formar conhecimentos com a ajuda
das atividades desenvolvidas em conjunto os professores das disciplinas ofertadas que
atribuem o material, onde esse é encaminhado para adequação, auxiliando assim o
desenvolvimento de novas experiências. Utilizando como guia o Modelo de Adequação de
Material que padroniza e organiza o trabalho de adequação referente à disposição do
documento é a finalização do arquivo seguindo, portanto, um padrão para melhor a
disponibilidade e acesso posteriores desses materiais. Neste sentido, realizei a adequação
da bibliografia obrigatória de leituras com a ajuda de um grupo de monitores formados por
alunos de graduação de diferentes cursos, bem como a atividade de organizar a biblioteca
com as adequações anteriormente realizadas. A partir da experiência como monitor foi
possível perceber que a partir dessas ações desenvolvidas e realizado a aproximação
constante de diferentes esferas da universidade, constando assim a importância desse
sistema empregado, uma vez que seus resultados constam de grande importância para
comunidade acadêmica, minimizar a distância entre os envolvidos, sobretudo pela criação
de uma rede de apoio oferecida a qual possibilita um canal comunicativo proporcionando
desse modo a participação construtiva de conhecimento principalmente no que se refere à
formação de uma interlocução ativa na, qual proporciona um conhecimento amplo da
diversidade desconstruindo por fim preconceitos. Em suma, conclui-se que o trabalho
contínuo deve contribuir para o constante aprimoramento e integralização.
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Programa de monitoria académica (PROMA)  

 
E-mail: csj.montalvo.2019@aluno.unila.edu.br 

 
 

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
La participación dentro de programas de formación académica y professional han sido parte 
del desarrollo critico y analítico del estudiante desde varios años. Desde la selección y 
aceptación de mi persona como monitoria de la materia “Teoria de las Relaciones 
Internacionales “I”, las actividades se basaban en 2 pilares fundamentals, a saber: 1) 
Actividades continuas que se dividen en 4 puntos principals: a) continuo diálogo con los 
alumnus de modo a recoger informaciones importantes para la guía de las aulas; b) Sacar 
dudos posibles que quedaron remanecientes y reforzar los contenidos en sala de aula; c) 
Acompañamiento del proceso de elaboración de propuestas teóricas que hacen parte de la 
evaluación; y d) Reuniones semanales con el orientador. Y, 2) Actividades puntuales, tales 
como el acompañamiento especial de los alumnus que presenten mayores dificultades. De 
este modo, por la coyuntura internacional, las actividades que fueron desenvolvidas 
ocurrienron de manera online fuera y dentro de las aulas sincronas que el plano de trabajo del 
professor tenía programado. Los/las monitores son muy importantes en la tarea de 
consolidación del conocimiento adquirido en la sala de aula, por medio del acompañamiento 
continuo, de tal modo que su principal alvo en las activiades son los estudiantes envueltos en 
la disciplina de Teoria de las Relaciones Internacionales I, dentro de la cual mi principal función 
fue dar un soporte a los alumnus de la disciplina por medio de un plantón semamal para sacar 
dudas, ayudar en la elaboración de reseñas y trabajos finales y ayudar a comprender major 
los temas desarrollados. Por otro lado, la participacipon dentro de la monitoria académica 
contribuyó tanto a mi formación personal como académica y professional, puesto que, en 
primer lugar fortaleció mis valores como la paciencia, la confianza, la responsabilidad y la 
perseverancia; y, en segundo lugar, reforzó mis conocimientos sobre el área y desarrolló un 
análisis crítico y analítico sobre las cuestiones y temas desenvolvidos en sala de aula, que, 
refuerzan mi investigación en áreas de Estudios para la Paz, Política Externa, Diplomacia 
Digital y Política Internacional. Además, esta acción de monitoria contribuyó para el desarrollo 
de lazos entre estudiantes que investigan los mismos temas y/o tienen interés en conocer y 
comprender con profundidad los temas tratados. La integración entre Profesor – Monitor – 
Estudiantes por medio de la monitoria se desenvuelve de manera satisfactoria y permite el 
intercambio de conocimientos en diferentes niveles. Por último, es importante resaltar el valor 
que tiene un monitor para fortalecer la capacidad crítica y analítica de los estudiantes dentro 
y fuera de la sala de aula. La importancia en acompañar el proceso de aprendizaje y formación 
de los alumnos pro medio de la detección de dificultades por medio del acompañamiento 
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continuo, refuerza, de manera satisfactoria las capacidades de todos los personajes 
involucrados.  

2. AGRADECIMENTOS 

Agradezco em este momento a la PROGRAD/UNILA que financió mi bolsa y participacipon en el 
programa de monitoria académica (PROMA/ PROGRAD/UNILA) 
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
El programa Monitoria de Ensino na modalidade de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa 
com Deficiência tiene como objetivos promover la inclusión y mejorar la vida académica de 
los estudiantes con discapacidad dentro de la UNILA, para ello cuenta con un grupo de 
estudiantes de los diferentes cursos de graduación de la universidad, quienes como 
monitores realizan acompañamientos presenciales y remotos en las actividades que sean 
requeridas por los monitoreados. Yo Cristian Ardila hago parte de dicho grupo de monitores 
del presente año, siendo involucrado en la adecuación de los materiales académicos 
empleados en las disciplinas cursadas por el estudiante Isaías Hernández Galeano del 
curso de letras, donde el trabajo en equipo junto con los demás monitores permitió la 
oportuna entrega de libros, pdf, slides, anexos, artículos, vídeos y documentales en formato 
texto para la correspondiente lectura por medio de los software empleados por Isaías para 
su comprensión y estudio. También realicé movilidad presencial en los predios de la UNILA 
con el estudiante Julio Cesar Pereira del curso de administración pública, donde mi tarea 
consistía en facilitar el desplazamiento de Julio hacia las salas de aula, baños, restaurante, 
parada de bus y laboratorio de computación, para garantizar su presencia en las actividades 
académicas que correspondían a mi día de movilidad. Por último fui responsable de 
acompañar de manera presencial en algunas materias para la estudiante Giovanna Reis del 
curso de ingeniería química, para fortalecer por medio de explicaciones, materiales de 
apoyo y anotaciones el trabajo de las intérpretes que comunicaban todo lo dicho durante las 
clases para Giovanna. Durante el desarrollo de las actividades relatadas noté la importancia 
que tenemos todos los involucrados en éste programa para fomentar la inclusión, mejorar la 
vida académica y facilitar la permanencia de los estudiantes con discapacidad en la UNILA, 
puesto que nuestra labor representa parte de las herramientas necesarias para contrarrestar 
las dificultades que las discapacidades presentan para los estudiantes. Desde mi posición 
como estudiante de la UNILA reconozco la complejidad que trae la realización de un curso 
de graduación, hacer parte de éste grupo de monitores ha impulsado en mi habilidades para 
la organización del tiempo, he aprendido a manejar diferentes herramientas en línea para 
manipular materiales digitales, adquirí conocimientos en áreas del saber que desconocía y 
que favorecen mi crecimiento personal como académico y di un refuerzo en conocimientos 
que con el tiempo sumado a la falta de práctica había casi olvidado. El trabajo realizado por 
éste programa ha sido de gran importancia en el desarrollo de los monitoreados, sin 
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embargo necesita de algunas optimizaciones que a lo largo del proceso se pueden ir 
vinculando, desde mi perspectiva es necesario tener un acercamiento previo a los 
estudiantes con discapacidad para que sean presentados a los diferentes profesores que 
van acompañar durante el curso a cada uno de ellos, así es posible facilitar la disponibilidad 
de los materiales que deben ser adecuados por los monitores con anticipación y así permitir 
que los monitoreados tengan tiempo adicional para abordar dichos temas y puedan tener 
una preparación casi equivalente a los demás estudiantes. Haciendo énfasis en mi labor con 
Giovanna considero que es necesario tener por lo menos dos o tres monitores que puedan 
acompañar de manera completa las aulas de la estudiante, puesto que su deficiencia 
auditiva le ofrece una obtención muy limitada de toda la información suministrada durante 
las clases, ya que al ser su único monitor no conseguí abastecer todas sus disciplinas.       

2. AGRADECIMENTOS 

En primer lugar agradezco a la PROGRAD/UNILA por confiar en mis aptitudes y habilidades para 
hacer parte de los monitores del programa de Monitoria de Ensino na modalidade de Acessibilidade e 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, además de financiar nuestra labor durante todo el período de 
trabajo.  
Solo encuentro palabras de agradecimiento para cada uno de los miembros del Núcleo de 
accesibilidad por la atención, el apoyo, la dedicación y el interés prestado para que el desarrollo de 
cada una de las actividades se diera de la mejor manera posible, fomentando la organización, el 
respeto, la responsabilidad y el trabajo de equipo como las bases del programa. 
Quiero mencionar de nuevo con mucho aprecio y agradecimiento a cada uno de los estudiantes de 
los que fui responsable durante la monitoria, Isaías, Julio y Giovanna por su aceptación, su apoyo, 
sus conocimientos compartidos y el buen relacionamiento que tuvimos dentro y fuera de las 
instalaciones de la UNILA. 
Por último pero no menos importante agradezco a cada uno de mis compañeros monitores por su 
compromiso, dedicación y disposición en el apoyo a los estudiantes con discapacidad que necesitan 
de nuestra labor, en especial agradecer a Andrés Acalde, Anny Hernandez, Daniela Osorio, Fabio 
Shiroma y Natalia Robles por ser un grupo de trabajo excelente, caracterizado por el orden, el respeto 
y la buena comunicación para realizar de manera efectiva cada una de nuestras actividades como 
monitores del núcleo de accesibilidad. 
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Programa Monitoria de Ensino na modalidade de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com 

Deficiência 
 

E-mail: dao.dominguez.2019@aluno.unila.edu.br 
 

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Antes de que fuera publicada la convocatoria para la monitoria en el núcleo de accesibilidad, 
yo no tenía una idea clara de las tareas que debían desempeñarse. Sabía que era una 
monitoria dirigida al apoyo de los estudiantes que poseen alguna deficiencia, pero sin más 
información. Cuando se me dio la oportunidad de participar del proyecto recibí una excelente 
capacitación y entendí la gran importancia del programa, en especial, con el fin de facilitar e 
incentivar la permanencia de los estudiantes con deficiencia en la universidad.  
Fui direccionada junto con otros estudiantes para ser monitores de Isaías Galeano, quien se 
encuentra cursando Letras – español y portugués como Lenguas Extranjeras y posee 
deficiencia visual. Desde el primer día que compartimos ideas y dividimos tareas puedo 
afirmar que ha sido un trabajo bastante enriquecedor y nos hemos vuelto muy buenos amigos, 
siempre hemos estado dispuestos a ayudarnos para que Isaías puede tener un buen 
desempeño en su carrera.  
Tanto los monitores del programa como yo, hemos entendido las múltiples dificultades que 
puede sufrir un estudiante con deficiencia visual, por cuenta de los mismos obstáculos del 
sistema y que una institución educativa y su comunidad deben incentivar un ambiente 
incluyente. Lo inclusivo más allá de ser entendido como la capacidad de incluir, considero que 
también debe concebirse como la aceptación de las diferencias. 
Con Isaías he aprendido bastante acerca de los métodos pedagógicos dirigidos a las personas 
con deficiencia visual, especialmente, al usar las herramientas ofimáticas que facilitan el 
aprendizaje para esta población. También, para conocer acerca de lo que significa la 
deficiencia, su historia en la educación y la importancia de reconocer su existencia y entender 
que la educación dirigida a personas con deficiencia es bastante antigua y a la vez reciente, 
pues individuos con algún tipo de deficiencia siempre han existido y la pedagogía ha tenido 
que enfrentar el problema en todas sus circunstancias (VERGARA, 2010).  
Por otro lado, desde niña he querido ser profesora, así que esta experiencia con la monitoria 
ha contribuido en gran medida para mi formación. Antes de participar en el programa 
desconocía las barreras a las que se enfrentan las personas con deficiencia, por ejemplo, con 
el simple hecho de poder leer un texto que es colocado en la plataforma de la universidad en 
formato de imagen, haciendo difícil el acceso a la información.  
Con ello, que pensado en el papel del educador y he llegado a concluir que: un buen maestro 
debe formarse para aportar su conocimiento en miras de una sociedad inclusiva. Aunque lo 
inclusivo no es de ahora, no es sólo de la educación, si enfatiza en la igualdad por encima de 
la diferencia y provoca un enriquecimiento cultural y educativo (PARRILLA, 2002). 
El programa de monitoria para el acceso e inclusión de la persona con deficiencia es esencial 
en la UNILA, pues permite una educación inclusiva y evita la deserción estudiantil.  
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por contribuir con la permanencia de los estudiantes de la UNILA.  
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

Na Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da Inclusão e Acessibilidade
nos cursos de Graduação da UNILA, pude participar nas duas frentes de atuação para
assistência aos estudantes com deficiência visual: realizando a mobilidade deles nos campi
e adaptando materiais. Na primeira, combinava de me encontrar com o estudante
monitorando no ponto de ônibus do PTI no qual desembarcava para, assim, ajudá-lo a ir à
sala de aula, cantina ou banheiro. Na segunda, ficava na sala do Núcleo de acessibilidade
da PROGRAD no prédio do JU transcrevendo os textos enviados pelo professor de
determinada matéria que o monitorando cursava, pois haviam textos em que não era
possível a leitura do software usado por eles, ou o próprio arranjo de elementos das páginas
em pdf tornavam difícil a leitura pelo programa, que não discernia o espaço textual de
marcas de rodapé ou cabeçalho, por exemplo. Nessas práticas, aprimorei muito minha
organização, atenção e disciplina, preocupando-me em chegar mais cedo no local para
receber o monitorando, descrevendo figuras e tabelas ou buscando aprender sobre
programas de acessibilidade como o Talkback dos celulares. Tudo isso ampliou
imensamente meu conhecimento sobre o cuidado com PcDs especialmente visual,
fazendo-me perceber seus nuances, como perguntar-lhes como preferem que os guie - pois
há uma ideia socialmente pré-concebida de se segurar em seus braços para guiá-os - ou
ainda na atenção ao uso de termos descritivos essencialmente visuais e que são
corriqueiros na comunicação comum, como dizer que uma sala possui um formato em L.
Assim, com a monitoria percebi que, muito além do desafio visual, essas pessoas precisam
conviver com o preconceito ou a ignorância pela população em geral. Com isso, concluo que
aprendi não somente sobre o cuidado com as pessoas com deficiência visual, mas também
pude aprender sobre o respeito e exercitar a empatia, tratando da pessoa à minha frente
não somente como alguém em que lhe “falta” algo, mas como um ser humano em toda sua
individualidade e que possui um universo de conhecimentos e habilidades únicos. Trabalhar
com acessibilidade é fundamental na formação em nível superior e deveria ser um
componente obrigatório em todos os cursos. Sinto que ampliar este programa da
PROGRAD/UNILA para educação dos formandos, mesmo que pontualmente, é de suma
importância de forma a não limitar a acessibilidade nas mãos dos monitores, mas
empoderando todos os alunos e funcionários da Universidade para que estes sejam
facilitadores da inclusão das PcDs permitindo uma troca recíproca de saberes e habilidades.
Mais que a bolsa que recebíamos ou o certificado que contribuirá com minha formação, a
minha maior felicidade no curto período da monitoria que participei foi o de receber
agradecimentos do monitorando e perceber sua felicidade com as boas notas no final do
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semestre e ouvir sobre seus sonhos perspectivas futuras, afinal, não se é necessário ver o
futuro para construí-lo.

2. AGRADECIMENTOS

Agradeço profundamente à PROGRAD/UNILA que permitiu minha participação na
monitoria através do financiamento da bolsa mesmo em tempos de cortes de verbas e,
principalmente, agradeço aos monitorandos do programa por permitirem tal treinamento em
seus cuidados e a trazer um novo olhar sobre a minha realidade e ao meu entorno.
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

Cuando llegue a la Unila mi vida cambió, no solo por ir a vivir a un nuevo país sino también
en cómo percibo el mundo desde mi llegada a la universidad, con la llegada de la Pandemia
continuar en la universidad se volvió un desafío más grande, con la intención de garantizar
la continuidad me encontré con una opción que sin saberlo iba a transformar aún más mi
pensamiento. Llegue así entonces al edital de la monitoria en la modalidad de promoción a
la inclusión y accesibilidad en los cursos de graduación de la Unila, recuerdo que durante la
entrevista me contaban sobre cómo funcionaba la monitoria y recuerdo que me sentía lista
para aceptar el reto, recordaba mi trabajo antes de ingresar a la universidad en el cual
atendía a población con necesidad especiales, así era como se describia al programa, sin
embargo no podía estar más equivocada. Al llegar a la monitoria nos explicaron nuestra
función en ese momento de educación remota y consistia principalmente en la adaptación
de los textos y el apoyo que se requiriera para el desarrollo de las actividades académicas
de la monitoreada, así que me asignaron junto con un grupo de compañeros a una
estudiante de Servicio social, con el equipo nos dividimos las materias y así iniciamos
nuestra labor adaptando, el modelo era al parecer simple pero el ejercicio del mismo
mostraba que se requerían de otras cosas, los textos eran en ocasiones presentados en
condiciones que no se podía utilizar el programa de adecuación y la comunicación con los
profesores a veces se dificultada. La adaptación de los textos se iba ajustando según las
sugerencias de la monitoreada quien es una persona con deficiencia visual y siempre se
busca hacer un trabajo mejor para que acceder a los textos sea más sencillo, en ocasiones
también se hacían descripciones de algunos materiales audiovisuales, todo esto se hace
con la intención de inferir con la información. Estas adaptaciones inicialmente las hacíamos
de forma remota y con la llegada de la presencialidad podemos usar los espacios
adecuados en la universidad para hacerlo allá y contar con los equipos de la universidad.
Dentro de las actividades de la monitoria también tuve la oportunidad de acompañar de
forma presencial a otra monitoreada en la clase para construcción de su trabajo de
conclusión de curso, este acompañamiento también tenía como objetivo ayudar en la toma
de las notas, y la construcción del trabajo. Estas actividades sin lugar a duda cambió la
forma en cómo se percibe la universidad porque me llevo a cuestionarme muchas cosas,
empecé a ser más atenta al otro, al compañero y cuales son sus necesidades, esta
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monitoria me enseñó una visión más empática y pensar inclusive en como funcionan mis
relaciones con los compañeros, tener acceso al material a veces se entiende simplemente
como tener la certeza que existe, como suelen ser los textos que se disponibilizan en las
plataformas de la universidad, pero eso no garantiza la accesibilidad para todos y pienso en
la importancia de programas como esta monitoria, sin duda es pensar el otro, en la
necesidad del otro y en cómo yo puedo ayudar a ello y que sean estudiantes los que hacen
este trabajo me parece que es aún más valioso porque cambia el modelo de percepción.
Ahora la pregunta que me hago constantemente va dirigida hacia el momento en que
culmine mi carrera, ¿Qué clase de profesional quiero ser?, y esta pregunta va más allá de
los reconocimientos profesionales y más bien es cercana al ejercicio de interacción humana
y es que pienso en que puedo ser más accesible, a veces adornamos tanto las cosas que
las complicamos para su interpretación así que quiero es un persona más accesible, que
sea más empática en mi dia a dia, que tenga noción de las personas a mi alrededor y en
cómo puedo ayudarlas. Finalmente agradezco la oportunidad de ser parte de esta monitoria,
me siento afortunada de conocer personas tan excepcionales que me han ayudado más de
lo que puedo decir que ayude y quisiera que fuese una experiencia a la cual todos nos
deberíamos enfrentar y no solo yendo a la frase de “ponernos en los zapatos del otro”, sino
entender que tenemos zapatos diferentes pero podemos ayudar a que los caminos sean
mejor para los demás y puedan ser recorridos por toda clase de zapatos, porque si la
universidad no es proceso de transformación social no tiene mayor sentido la preparación
profesional. Sin duda programas como este garantizan que los estudiantes puedan
permanecer en la universidad no solo a los que atendemos y acompañamos sino a nosotros
mismos como monitores, para mi garantizar la permanencia porque gracias a ella puedo
tener una bolsa que me permita mantenerme en la universidad, es por eso que es una
monitoria para vida, porque esta experiencia permanecerá en la mía.

2. AGRADECIMENTOS

Es necesario agradecer a la PROGRAD/UNILA que permite y trabaja arduamente para que
estos programas existan y brinden un apoyo a los estudiantes que hacemos parte de él. Al
equipo del Programa Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e
acessibilidade nos cursos de Graduação da UNILA, por su entrega y compromiso, por
siempre estar atentos y prepararnos para hacer un mejor trabajo.
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Estudante do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura – Instituto latino americano de tecnologia 

infraestrutura e território – ILATIT – UNILA. Programa de monitoria acadêmica – PROMA 

 

1. Relato 

E-mail:  gc.cavaler.2018@aluno.unila.edu.br

 

As atividades de monitorias ocorreram de forma presencial, durante as aulas práticas no 
laboratório, onde auxiliava-se os alunos em todos os procedimentos de levantamentos 
topográficos, desde o nivelamento e configuração de equipamentos, identificação de pontos, 
entre outros. Fora das aulas, foram executadas monitorias em que os alunos que frequentaram 
foram auxiliados em dúvidas de conteúdo, procedimentos de cálculos, graficos de curvas de 
nível, entre outros ítens que são obrigatórios na forma de avaliação da disciplina. Os envolvidos 
para que as monitorias ministradas fossem bem sucedidas, foram principalmente a orientadora  
do projeto e professora da disciplina, onde a mesma se disponibilizou em sanar dúvidas em 
temas que tive certa dificuldade em relembrar para repassar aos alunos. Os discentes da 
disciplina também foram fundamentais para a monitoria, pois sem eles nada disso teria ocorrido. 
Minha função principal, foi orientá-los e ajudá-los em tudo o que fosse necessário na disciplina. 
Este projeto teve uma importância enorme em minha formação acadêmica pois nele, vi novas 
oportunidades dentro do ramo da engenharia, além de despertar um interesse muito grande em 
carreira acadêmica, com este projeto, aprendi a lidar com todos os tipos de pessoas, e com 
todas as diferenças existentes nas mesmas. Acredito também que este programa ajuda alunos 
na permanencia na universidade, pois, além de ter experiências compartilhadas entre alunos, 
pelo projeto ser remunerado, ajuda na vida financeira de estudantes que necessitam de 
apoio.Creio que todos os alunos deveriam passar pela experiência de serem monitories, pois 
esse projeto causa um grande impacto na carreira acadêmica, positivamente, pois há um grande 
enriquecimento profissional e pessoal. Nele consegui identificar a minha paixão pelo curso que 
faço, e perceber que existem muitos caminhos possíveis a serem seguidos na profissão que 
escolhi pra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

monitoria me enseñó una visión más empática y pensar inclusive en como funcionan mis
relaciones con los compañeros, tener acceso al material a veces se entiende simplemente
como tener la certeza que existe, como suelen ser los textos que se disponibilizan en las
plataformas de la universidad, pero eso no garantiza la accesibilidad para todos y pienso en
la importancia de programas como esta monitoria, sin duda es pensar el otro, en la
necesidad del otro y en cómo yo puedo ayudar a ello y que sean estudiantes los que hacen
este trabajo me parece que es aún más valioso porque cambia el modelo de percepción.
Ahora la pregunta que me hago constantemente va dirigida hacia el momento en que
culmine mi carrera, ¿Qué clase de profesional quiero ser?, y esta pregunta va más allá de
los reconocimientos profesionales y más bien es cercana al ejercicio de interacción humana
y es que pienso en que puedo ser más accesible, a veces adornamos tanto las cosas que
las complicamos para su interpretación así que quiero es un persona más accesible, que
sea más empática en mi dia a dia, que tenga noción de las personas a mi alrededor y en
cómo puedo ayudarlas. Finalmente agradezco la oportunidad de ser parte de esta monitoria,
me siento afortunada de conocer personas tan excepcionales que me han ayudado más de
lo que puedo decir que ayude y quisiera que fuese una experiencia a la cual todos nos
deberíamos enfrentar y no solo yendo a la frase de “ponernos en los zapatos del otro”, sino
entender que tenemos zapatos diferentes pero podemos ayudar a que los caminos sean
mejor para los demás y puedan ser recorridos por toda clase de zapatos, porque si la
universidad no es proceso de transformación social no tiene mayor sentido la preparación
profesional. Sin duda programas como este garantizan que los estudiantes puedan
permanecer en la universidad no solo a los que atendemos y acompañamos sino a nosotros
mismos como monitores, para mi garantizar la permanencia porque gracias a ella puedo
tener una bolsa que me permita mantenerme en la universidad, es por eso que es una
monitoria para vida, porque esta experiencia permanecerá en la mía.

2. AGRADECIMENTOS

Es necesario agradecer a la PROGRAD/UNILA que permite y trabaja arduamente para que
estos programas existan y brinden un apoyo a los estudiantes que hacemos parte de él. Al
equipo del Programa Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e
acessibilidade nos cursos de Graduação da UNILA, por su entrega y compromiso, por
siempre estar atentos y prepararnos para hacer un mejor trabajo.

2. AGRADECIMENTOS 
    
Agradeço a prograd/unila pela oportunidade de participar deste projeto.
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MONITORIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  
 

Gustavo de Andrade Amorim 

 
Medicina – Instituto Latino Americano de Ciências da Vida e da Natureza – ILACVN – UNILA. 

Programa de Monitoria Acadêmica – PROMA 
E-mail: gustavo.amorim@aluno.unila.edu.br 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
O projeto “Acompanhamento discente no módulo Saúde da Mulher no Pré-Internato” é um 
projeto de monitoria destinado aos estudantes do sétimo e oitavo semestre do curso de 
Medicina, inseridos na fase do curso denominada “Pré-Internato”, um período em que estarão 
consolidando seus conhecimentos teóricos e habilidades práticas para que assim estejam 
preparados para ingressar no estágio obrigatório nos dois últimos anos do curso, denominado 
internato.  A disciplina em que o projeto de monitoria está vinculado é a “Problemas clínicos 
relevantes da mulher na atenção primária à saúde”, um módulo que visa fornecer um estudo 
teórico e prático da ginecologia e obstetrícia essencial à formação do médico generalista, 
focada nos processos fisiológicos e patológicos que podem estar presentes durante todo o 
ciclo de vida da mulher, desde a infância ao climatério e menopausa. É um módulo complexo, 
com uma variedade de temas e conteúdos a serem vistos e aplicados nos cenários de prática 
que os alunos estão inseridos, em um período curto, de apenas quatro semanas. Diante disso, 
surge o Monitor de Ginecologia e Obstetrícia como um importante instrumento de auxílio 
destes acadêmicos, possibilitando um acompanhamento mais próximo e individual dos 
estudantes, realizando encontros periódicos para a discussão de temas do módulo, solução 
de dúvidas e questões, e principalmente poder auxiliar aqueles estudantes que apresentem 
um maior grau de dificuldade quanto aos conteúdos do componente curricular em questão, 
contribuindo então para o melhor rendimento durante o módulo e consequente aprovação dos 
mesmos. As atividades desempenhadas pelo monitor bolsista se desenvolveram em um tripé: 
Planejamento, Pesquisa e Ensino. No eixo “Planejamento” desenvolveu-se as atividades de 
organização da monitoria, com reuniões regulares com a docente orientadora Dra. Carolina 
Leão Oderich, e também com os estudantes. Uma ferramenta utilizada nesta etapa foi a 
aplicação de questionários pela plataforma Google Forms, em que buscamos entender quais 
as demandas dos grupos e as principais dificuldades enfrentadas, para que assim 
planejássemos como seriam as atividades desenvolvidas durante a monitoria especificamente 
para cada grupo, tornando o processo muito mais direcionado, singular e aplicado aos 
estudantes presentes.  No eixo “Pesquisa” o monitor buscou investigar as principais 
referências e conteúdos mais atualizados em Tratados, Protocolos, Ensaios Clínicos, revisões 
sistemáticas e metanálises em uma série de Plataformas de Pesquisa (Up To Date, BVS – 
Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo, Lilacs, PubMed) para o preparo das monitorias ao longo 
do semestre. No eixo “Ensino” foram realizados encontros semanais com os estudantes, de 
forma virtual através de plataformas de videoconferências, em que apresentávamos os 
principais temas demandados pelos acadêmicos, na forma de apresentações teóricas, 
discussão de artigos e resolução de questões. Além disso, foi fornecido aos estudantes um 
contato pessoal do monitor, para que eventuais dúvidas que surgissem durante a semana 
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pudessem ser solucionadas com celeridade. Além de toda a contribuição ao melhor 
rendimento dos estudantes, como ferramenta no combate à retenção de acadêmicos por 
reprovação e/ou evasão, destaca-se também o papel de estímulo ao interesse à docência que 
o projeto de monitoria exerce sobre monitor, pois auxilia e incentiva o desenvolvimento de 
habilidades didáticas e conceituais fundamentais para o exercício de ensinar.  

2. AGRADECIMENTOS 

Agradeço à Universidade Federal da Integração Latino-Americana(UNILA), a Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD) e ao Programa de Monitoria Acadêmica (PROMA) pela bolsa de 
monitoria e a participação neste projeto.  

Agradeço à Professora Dra. Carolina Leão Oderich pela oportunidade em participar deste 
projeto como Monitor Bolsista.  

Agradeço aos meus alunos que participaram com empenho, interesse e disposição em todas 
as atividades de monitoria. 
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MONITORIA DE ACOMPANHAMENTO REFLETIVO E DISCURSIVO 
AOS DISCENTES. (GER0009 – INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO 

CIENTÍFICO) 
Haiden Arley Ardila Jovél 

 
Estudante do Curso de Engenharia Química – Instituto Latino-Americano de Tecnologia, 

Infraestrutura e Território – ILATIT – UNILA 
 

Programa de monitoria acadêmica (PROMA) 
 

E-mail: haa.jovel.2017@aluno.unila.edu.br  
 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
O projeto UNILA, na sua preocupação por ter um enfoque latino-americano e integrativo, exige 
de forma obrigatória  para todos os cursos de graduação disciplinas do “ciclo-comum” (línguas, 
história latino-americana e eixo epistemológico), entre elas, encontra-se a disciplina de 
“Introdução ao Pensamento Científico”, as quais tem como objetivo a sensibilização e análise 
de diversas formas de pensamento científico existente a nível global e introduzir os princípios 
axiológicos do pensamento científico. Assim, surge a necessidade de integração intercultural 
dos diferentes países latino-americanos através de reflexões filosóficas, culturais e sociais 
para sua respectiva produção científica. Na disciplina de Introdução ao Pensamento 
Científico, os discentes realizam um estudo filosófico-epistemológico das diferentes ciências 
e sua gênese para assim desenvolver diferentes pensamentos integradores, os quais 
reforçam um desenvolvimento intelectual que leva a te ruma formação ou postura crítico-social 
em relação a sua formação pessoal, assim como sua formação profissional. A importância do 
ciclo comum na UNILA é fundamental, pois, além de ser um dos eixos principais de 
identificação do projeto UNILA, este tem como objetivo apresentar as diferentes culturas 
existentes, focando em eventos históricos e fatos de américa latina para sua respectiva 
análise e identificação, tendo em conta a relevância dos eventos num panorama globalizado. 
Nessa disciplina, realiza-se uma análise descolonizadora com relação aos diferentes modelos 
científicos existentes (hegemônicos e não hegemônicos), onde, destacam-se a importância 
de autores latino-americanos como Enrique Dussel1, Boaventura de Souza2 e Esther Díaz3 
que ilustram a necessidade do pensamento latino-americano e os novos modelos de ciência 
para a criação de uma identidade latino-americana. As atividades da monitoria de 
acompanhamento refletivo e discursivo de IPC, ocorreram em dois ambientes, sendo um 
deles presencial, onde criou-se um espaço de “bate-papo”, “troca de ideias” e debatiam-se 
assuntos relacionadas às leituras e os objetivos refletivos das mesmas. O outro ambiente foi 
na forma remota, devido à disponibilidade dos discentes em alguns horários, alguns optavam 
pela monitoria remota, na qual abordávamos as leituras propostas e discutíamos sobre as 
mesmas como uma forma de preparação para os seminários e as atividades avaliativas da 
matéria. As atividades presenciais ocorriam no PTI (Parque Tecnológico de Itaipu) e no 
formato remoto, utilizava-se a plataforma de “Meet”. A monitoria de forma geral, contribui na 
minha formação acadêmica em muitos aspectos, pois, de fato, pretendo continuar a carreira 
acadêmica, devido ao contato que tem me fornecido as monitorias acadêmicas, nas quais, 
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posso atuar como docente, auxiliando aos discentes em assuntos relacionados a metodologia 
científica e cientificismo. Além disso, tem contribuído em áreas transversais, tais como minha 
formação pessoal (valores) e formação profissional (ensino-aprendizagem). Esta monitoria é 
muito importante, pois, é uma matéria que tem em comum todos os cursos de graduação, e 
podem existir dificuldades em comum, já seja pela natureza da matéria, como pela adaptação 
linguística, ou ainda pela necessidade de comunicação oral e escrita que é requerida para 
sua aprovação. A minha função como monitor sempre foi trazer autores latino-americanos que 
complementem a formação profissional desde o ponto de vista científico, visando o 
acompanhamento processual, escrito e oral, onde resolviam-se exercícios, sanavam-se 
dúvidas e traziam-se materiais didáticos e pedagógicos. O programa de monitoria acadêmica 
(PROMA) é indispensável e é um projeto que qualifica os discentes ao ingresso no magistério 
superior de forma profissional, motivo pelo qual, é de fundamental importância na 
implementação em todos os eixos epistemológicos para o projeto UNILA. 
2. REFERÊNCIAS 

1DUSSEL, E. Europa, Modernidad y Eurocentrismo. Revista de Cultura Teológica. 
ISSN (impresso) 0104-0529 (eletrônico) 2317-4307, 2013.  

2DE SOUZA SANTOS, B. Un discurso sobre las ciencias. In: Una epistemología del 
sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. [s.l: s.n.].  

3DÍAZ, E. ¿Qué es la epistemología? In: Entre la tecnociencia y el deseo. La 
construcción de una epistemología ampliada. [s.l: s.n.].  

 

3. AGRADECIMENTOS 

Agradeço à PROGRAD/UNILA por me permitir participar no programa de Monitoria Acadêmica. Ao 
professor Carlos, pela confiança depositada e aos discentes que assistiram e me elogiaram a 
importância da monitoria na formação profissional. 
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RELATO DE  EXPERIENCIA ADQUIRIDA COMO MONITOR DE
ENSEÑANZA

Hector David Fajardo Mejicanos

Estudiante del curso de Ciencias Biologicas - Ecologia y Biodiversidad - Instituto

Latino-Americano de Ciencias de la Vida y de la Naturaleza - ILACVN - UNILA

Monitoria de enseñanza en la modalidad de promoción de la inclusión y accesibilidad en los

cursos de Graduación de UNILA.

E-mail: hdf.mejicanos.2020@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIENCIA
Se fue asignado a cada monitor un estudiante y una materia de su curso y nuestro
tutores responsables encargados del proyecto brindaron orientación y apoyo cuando
surgieran nuevos retos o dudas se realizaron distintas actividades como la
adaptación de material didáctico; contribuimos a la reducción de barreras físicas y
comunicacionales desde el jardín universitario a través de la oficina del núcleo. Se
que esto contribuye a mi formación por el hecho de que entre la monitoria y mis
estudios he manejado cierta responsabilidad, cierto compromiso así como el control
y organización de mi tiempo, así como las técnicas de estudio que se van
desarrollando o aprendiendo de la mano con los tutorados. Tengo presente que al
momento de mi graduación saldré de la Universidad con habilidades así como
valores que adquirí durante la monitoria, las cuales me permitiré compartir como
profesional y como persona. Ser parte del equipo me está brindando un
conocimiento, como una percepción de lo necesario que es y la visibilidad de la cual
se debe exigir hacia los seres humanos que se encuentran limitados social o
económicamente porque el programa contribuye a la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes, así como acogerlos y apoyarlos al proceso de
adaptación académica e integración al curso que están realizando, refuerza la Ley
de Cuotas; además de contribuir a la consolidación y difusión del seguimiento como
práctica formativa de egreso y contribuir a la permanencia de los estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad social y económica. Podría calificar aún más acciones
como la integración y el mejorar la salud mental y económica de los estudiantes
monitores como fue mi caso, siento que estoy trabajando por una causa, sentir que
soy de ayuda para alguien más me hace sentir que tengo un propósito y la bolsa me
está ayudando ahorrar para poder visitar a mi familia y mejorar mi calidad de vida.

2. AGRADECIMIENTOS
Agradezco enormemente a la PROGRAD/UNILA que financió la bolsa y que me
permitió participar en este programa.

 

posso atuar como docente, auxiliando aos discentes em assuntos relacionados a metodologia 
científica e cientificismo. Além disso, tem contribuído em áreas transversais, tais como minha 
formação pessoal (valores) e formação profissional (ensino-aprendizagem). Esta monitoria é 
muito importante, pois, é uma matéria que tem em comum todos os cursos de graduação, e 
podem existir dificuldades em comum, já seja pela natureza da matéria, como pela adaptação 
linguística, ou ainda pela necessidade de comunicação oral e escrita que é requerida para 
sua aprovação. A minha função como monitor sempre foi trazer autores latino-americanos que 
complementem a formação profissional desde o ponto de vista científico, visando o 
acompanhamento processual, escrito e oral, onde resolviam-se exercícios, sanavam-se 
dúvidas e traziam-se materiais didáticos e pedagógicos. O programa de monitoria acadêmica 
(PROMA) é indispensável e é um projeto que qualifica os discentes ao ingresso no magistério 
superior de forma profissional, motivo pelo qual, é de fundamental importância na 
implementação em todos os eixos epistemológicos para o projeto UNILA. 
2. REFERÊNCIAS 

1DUSSEL, E. Europa, Modernidad y Eurocentrismo. Revista de Cultura Teológica. 
ISSN (impresso) 0104-0529 (eletrônico) 2317-4307, 2013.  

2DE SOUZA SANTOS, B. Un discurso sobre las ciencias. In: Una epistemología del 
sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. [s.l: s.n.].  

3DÍAZ, E. ¿Qué es la epistemología? In: Entre la tecnociencia y el deseo. La 
construcción de una epistemología ampliada. [s.l: s.n.].  

 

3. AGRADECIMENTOS 

Agradeço à PROGRAD/UNILA por me permitir participar no programa de Monitoria Acadêmica. Ao 
professor Carlos, pela confiança depositada e aos discentes que assistiram e me elogiaram a 
importância da monitoria na formação profissional. 
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Estudante do Curso de Medicina  
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Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e acessibilidade nos cursos de 
Graduação da UNILA 

 
i.mondesir.2018@aluno.unila.edu.br 

 
 

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Eu estou cursando Medicina pela Universidade Federal Da Integração Latino Americana. 
Desde o início do curso, pude notar que foi uma excelente oportunidade de desenvolver 
minhas habilidades na organização, divulgação e realização das atividades do projeto de 
monitoria destinadas a PcD– Pessoa com Deficiência, na UNILA, as quais envolveram 
apresentações, diálogos, acolhimento, apoiando seus processos de adaptação acadêmica e 
de integração ao curso, reduzir barreiras físicas, comunicacionais, sociais e/ou atitudinais, 
reforçar a equidade de oportunidades acadêmicas, sobretudo aos discentes que necessitam 
de adequação de materiais didáticos ( Mobilidades e Adequações das materiais). Sobre 
minhas experiências desempenhadas nos 3 últimos anos como monitor (PcD), posso afirmar 
que acumulei muitos aprendizados, como académico. Dito  isso, acredito ser possível 
afirmar que possuo uma história consistente de boas experiências como monitor durante 3 
anos de experiência.  E posso garantir que, como acadêmico capacitado, trabalhei muito no 
desenvolvimento e nas ações  necessárias para manter `` A monitoria de ensino na 
modalidade de promoção da inclusão e acessibilidade nos cursos de Graduação da UNILA, 
e levei ao topo. 
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3. AGRADECIMENTOS 

Dito isso, agradeço a PROGRAD/UNILA que financiou a minha bolsa e me permite a 
participar  no programa (PROGRAD-UNILA). Fico à disposição para conversarmos 
pessoalmente, para que assim eu possa compartilhar ainda mais o meu entusiasmo com a 
vaga de apresentador de trabalho. Desde já, agradeço pela oportunidade. 

 
Atenciosamente, ISMAEL MONDESIR. 

Telefone: (41) 99954-9874 

E-mail: ismaelmondesir95@gmail.com 
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Relato de Experiência

Javier Ojeda Castro

Estudante do Curso de Relações Internacionais e Integração – Instituto Latino-Americano de
Economia, Sociedade e Política – ILAESP – UNILA.

Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da permanência do (as) estudantes indígenas e dos
(as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto humanitário, área de Bilinguismo

E-mail: jo.castro.2019@aluno.unila.edu.br

1.RELATO DE EXPERIÊNCIA
Desde agosto de 2021 vengo participando en la monitoria de ensino en la modalidad de
promoción de la permanencia de los estudiantes indígenas y de los estudiantes refugiados y
portadores de visa humanitaria, específicamente en el área de bilingüismo. Inicialmente
debido a la pandemia se realizó de forma virtual donde se utilizó como estrategia el uso de
grupos de whatsapp para dar un mejor acompañamiento a los monitorados. Cuando los
estudiantes no se encuentran localizables vía whatsapp, se adopta el método de enviar
email o hacer una llamada telefónica, también se intenta entrar en contacto a través de
algún amigo o conocido. Ya con la flexibilización de la pandemia y la retomada de las clases
presenciales, se adoptó el método de tener atendimientos y plantones presenciales los
cuales sirven para poder llegar a un mayor número de estudiantes, pues en ocasiones
muchos se les dificulta debido a que no poseen celulares o notebook para poder estar en
constante comunicación. Además de estos plantones y atención presencial, cada uno de los
monitores es responsable de acompañar a algunos estudiantes para así tener un mejor
seguimiento de los mismos en lo que se refiere a sus actividades académicas y algunas
otras cuestiones que puedan surgir. Semanalmente se realiza la reunión entre los monitores
y la coordinadora donde es discutida la situación de los monitoreados y se informa las
actividades realizadas con los mismos. También en estas reuniones se discuten textos con
temáticas que abordan el asunto de los indígenas y de los refugiados que ayudan a
contextualizar y a entender mejor la situación de muchos de los estudiantes. Otros asuntos
tratados en estas reuniones son la situación de vulnerabilidad de los estudiantes en la
UNILA y se buscan vías para intentar ayudar en todo lo posible, ejemplo de esto es la
donación de cobertores y ropa de invierno para los estudiantes que más necesitaban, a raíz
de esto surgió la idea por parte de todos los monitores de mantener estas donaciones de
forma continua para así favorecer a quienes las necesiten. Nosotros como monitores
jugamos un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de cada monitoreado y siempre
se tiene el intuito de acogerlos de la forma más empática posible así como ofrecer espacios
donde estos estudiantes se sientan cómodos. La monitoria cada semestre va alcanzando
mayor protagonismo y adquiriendo una mayor fuerza y se evidencian los diferentes trabajos
desarrollados por parte del equipo de monitores junto con la coordinadora.

2.AGRADECIMENTOS
Formar parte de esta monitoria me ha hecho ser una mejor persona y entender asuntos que
antes no entendía por lo que tengo mucho que agradecer a la coordinadora profesora Maria
Eta y al Departamento de Apollo Academico al Alumno de la UNILA y en especial a la
PROGRAD por conseguir mantener y financiar las bolsas, las cuales son de gran
importancia para el desarrollo de esta monitoria académica.
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A Monitoria, instrumento de integração aos discentes

Jerry Felix

Estudante do Curso de Antropologia - Diversidade Cultural Latino-Americana – Instituto
Latino-Americano de Arte, Cultura e História – ILAACH – UNILA.

Programa: Monitoria de ensino na modalidade de promoção da permanência dos (as) estudantes
indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto humanitário

E-mail: j.felix.2020@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

A monitoria é uma das atividades acadêmicas que existe na Universidade além das aulas.
Ela é um espaço de troca e de enriquecimento de saberes e de experiências, que permite
aos estudantes além da vivência da prática docente mas também a ampliação dos seus
conhecimentos no percurso da vida acadêmica deles. A Monitoria de Bilinguismo é uma
monitoria de ensino na modalidade de promoção da permanência dos (as) estudantes
indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto humanitário. Ela
atua de uma forma ativa em quase todos os aspectos da vida estudantil no contexto
internacional e diversificado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA). Os monitores de bilinguismo são selecionados na base da excelência acadêmica
considerando a grande diversidade cultural e linguística da UNILA. As atividades de
acolhimento, de apoio acadêmica e de integração dos monitorados Indígenas e Refugiados
ocorreram de forma remota durante todo o contexto pandêmico da COVID-19 via as
tecnologias como chamadas e mensagens por Whatsapp e e-mail; encontros e rodas de
conversas em tempo real pelas plataformas Zoom e Google Meet, que são registrados e
disponibilizados no nosso canal oficial no Youtube. No retorno presencial das atividades da
UNILA, além de continuar com os atendimentos remotos, a monitoria organizou horário de
plantão nos locais da universidade para favorecer um contato físico entre as pessoas
envolvidas no processo. No meu caso, quando voltaram às aulas presenciais, devido ao
ingresso e a chegada de uma grande quantidade de Haitianos com muitas dificuldades de
comunicação, ingressantes pelo Processo Seletivo Internacional (PSI), eu tive que ampliar
os meus atendimentos para esse público específico. Eu participei na tradução para o francês
de alguns documentos oficiais da universidade e realizei, sob a supervisão da minha
orientadora, alguns encontros online em crioulo haitiano para possibilitar a integração dos
Haitianos(as) dos processos seletivos de 2021 e 2022. Eu me juntei com mais dois
monitores haitianos de outras monitorias para organizar plantões de atendimento, às vezes,
online, e presencial no alojamento estudantil para fazer letramento digital e ajudar no uso
das plataformas oficiais da UNILA : o Zimbra e o SIGAA. Eu fui mobilizado para auxiliar uma
turma de Portugues Intermediário I que teve 6 haitianos sobre um total de 7 alunos. Eu
participava das aulas presenciais, com eles, a cada semana no Jardim Universitário (JU). Eu
participei, sempre que puder, nas oficinas sobre práticas de escrita acadêmica na língua
portuguesa para poder oferecer a melhor ajuda possível aos estudantes em dificuldades. A
nossa orientadora mobilizou a monitoria para iniciar o acompanhamento dos estudantes
desde a primeira etapa do ingresso das turmas de 2022 na Universidade que é a
Pré-Seleção. Eu entrei em contato com cada futuro monitorado para evitar que ninguém
perca a sua vaga, no repasse das informações para não perder os prazos. O grupo está
organizado para oferecer um atendimento personalizado para cada monitorado de acordo
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com as suas necessidades específicas intelectuais e linguísticas. A monitoria tem um papel
fundamental na vida do acadêmico monitor. Ela contribui, tanto na aprendizagem/formação
intelectual do monitor, quanto nas questões pessoais. A proposta da nossa orientadora de
ler e de discutir nas nossas reuniões semanais, um texto em relação às políticas afirmativas
das universidades públicas brasileiras, em relação às especificidades de condições de vida,
de perspectivas e das dificuldades dos refugiados e dos indígenas no meio universitário, faz
o diferencial de cada monitor de bilinguismo. Essas leituras me permitem ser cada vez mais
próximo dos monitorados e me ajudam a desenvolver técnicas e métodos eficazes nos meus
atendimentos e também nos meus próprios trabalhos universitários. A atuação guiada do
acadêmico monitor na docência, me permite a aquisição de competência pela experiência
através da prática. O meu contato direto com os povos originários de vários lugares da
América Latina foi tão relevante para a minha formação de futuro Antropólogo com ênfase
sobre a diversidade cultural latino-americana, que eu fiz uma optativa em Guarani I no
semestre passado. Na ajuda do outro, eu consegui rever alguns conteúdos e consolidar
assim o meu conhecimento sobre vários assuntos já estudados. A nossa monitoria é,
podemos dizer, o primeiro contato humano real dos ingressantes com os estudantes
veteranos da Universidade. Ela é de uma importância fundamental e tem uma contribuição
enorme na permanência dos indígenas e refugiados na UNILA porque o monitoramento dos
estudantes é feito de forma ativa, pontual e contínua que possibilita a antecipação dos casos
de reprovação e de evasão. A monitoria abriu, para o ingressante, a oportunidade de
estabelecer vínculo com outros estudantes mesmo antes de chegar na UNILA. Esse clima
de confiança que se estabeleceu entre o monitor e os seus monitorados favoreceu a
integração e uma adaptação rápida no ambiente universitário que permite a capacitação e o
desenvolvimento acadêmico do monitorado. Como eu fui monitorado também quando eu
ingressei na UNILA no processo dos Refugiados de 2020, eu sei que ter alguém, que é
também estudante e que está disponível para ajudar, pode trazer para o monitorado um
sentimento de segurança mesmo que às vezes ele não entenda muito bem o papel do
monitor. De acordo com o número de indígenas e de refugiados que está crescendo cada
vez mais na UNILA e considerando a grande diversidade cultural e linguística deles e delas,
a monitoria de bilinguismo tem sempre mais desafios para enfrentar. Por consequência, a
monitoria precisa ter mais monitores e buscar mais conhecimento sobre as necessidades de
cada grupo envolvidos diretamente na sua atuação. A ampliação das leituras semanais
específicas para as outras monitorias seria um diferencial porque, quanto mais você
conhece o outro, mais você consegue entender as suas necessidades e oferecer um apoio
eficaz.

2.AGRADECIMENTOS

Quero agradecer a nossa orientadora a Dr. Maria Eta para a sua dedicação e a sua
disponibilidade para me auxiliar e me ouvir em cada etapa dos meus trabalhos como
monitor. Eu agradeço muito, também, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana pelo financiamento da minha bolsa
que me permite participar neste projeto tão importante para a minha formação acadêmica.
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EXPERIENCIA COMO MONITOR EN LA MATERIA DE BASES 
ORGÁNICAS DE LA SALUD DEL CURSO DE SALUD COLECTIVA 

 
José Antonio Enciso Domínguez 

 
Estudiante del curso de Salud Colectiva – Instituto Latino-americano de Ciencias de la Vida y 

Naturaleza– ILACVN – UNILA. 
 

Programa de monitoria académica. 
 

E-mail: jae.dominguez.2020@aluno.unila.edu.br 
 

 
1. RELATO DE EXPERIENCIA 

 
 Ser monitor fue una experiencia bastante buena como estudiante unilero, mis 

actividades como monitor ocurrieron de manera dinámica, participando y acompañando las 

aulas de la profesora los días viernes de tarde analizando en el mismo momento la 

participación de los alumnos y cómo ellos se desenvuelven con el resto de los compañeros; 

teniendo en cuenta la cantidad de alumnos extranjeros tantos colombianos como haitianos 

que tenían dificultad con la lengua portuguesa, mis actividades de monitor ocurrieron de 

forma presencial en la UNILA en el predio central y así también dando la posibilidad de que 

puedan consultar de forma remota, realicé con ellos actividades lúdicas tales como bingo, 

sopa de letras, crucigramas, juegos de preguntas utilizando el programa de KAHOOT y en 

otras veces ellos demostraban en teatros los conocimientos adquiridos ayudando a mejorar 

y plasmar los conocimientos después de cada aula, también investigue resúmenes de 

acuerdo a cada sistema estudiado, para luego colocar otros materiales como libros, videos, 

y aplicaciones (Anatomia 3D) relacionadas al tema que ayuden a sellar mejor esos 

conocimientos, estos materiales fueron colocados en el MOODLE UNILA en la cual tuve una 

carpeta especifica de monitoria donde colocaba informaciones de cada aula. Los envueltos 

en este proceso de monitoria fueron alumnos del segundo semestre de Salud Colectiva 

brasileros y extranjeros de Colombia y Haití cumpliendo mi función principal de ser un 

auxiliar de la profesora y de los alumnos actuando como facilitador de esos alumnos para 

poder comprender mejor cada tema teniendo en cuenta que son del segundo semestre y 

aún están con dificultades en poder comprender la lengua. Esta acción me ayudó mucho 

como estudiante y como futuro profesional debido a que pude ser más empático con los 

compañeros y pude entender cómo es el trabajo de un profesor, más allá que eso me ayudó 

a descubrir que mi vocación va direccionada a enseñar; también comprendí que este tipo de 
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proyecto ayuda mucho a la permanencia de los estudiantes cumpliendo un papel 

fundamental porque muchos alumnos desisten de las materias envolviendo varios factores 

tales como ser extranjero con dificultad de comprender portugués, dificultad de la propia 

disciplina, etc., y la desistencia de estos alumnos conlleva a una deserción estudiantil que 

lleva como consecuencia a que el estudiante no logre formarse en tiempo en su carrera. Por 

último y no menos importante me gustó este programa y recomendaría a los estudiantes 

para que participen, a la vez pidiendo a que el programa y los coordinadores de proyecto 

coloquen al menos dos bolsistas, uno hispano hablante con comprensión del portugués y 

otro estudiante Haitiano debido a que en este proceso de monitor observé que muchos 

compañeros haitianos tuvieron dificultades de entender el portugués afectando su 

rendimiento académico, por lo tanto un bolsista haitiano con conocimiento del portugués 

ayudaría mejor a esos alumnos a mejorar su aprendizaje comunicándose con la traducción a 

su lengua nativa. 

 

2. AGRADECIMIENTOS  
 

Agradezco a la PROGRAD/UNILA, por haber financiado y darme la oportunidad a mí 

y a otros estudiantes en ser parte de este programa maravilloso que a la vez me ayudó a 

desenvolverme como persona y profesionalmente. 
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Relato de Experiência para o III Seminário de Atividades Formativas da UNILA – 
SAFOR  

  

Juan Osvaldo Rodriguez Miraña  

  

Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo – Instituto Latino-americano de Tecnologia, 

Infraestructura e Territorio – ILATIT – UNILA.  
  

Programa Monitoria de Ensino, na modalidade de promoção da permanência dos(as) 

estudantes indígenas, refugiados(as) e portadores(as) de visto humanitário, area de 

Letramento Acadêmico e Imersão ao Ambiente Universitário   
E-mail: juan.mirana@aluno.unila.edu.br   

  

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA   
El proceso de monitoria con la comunidad estudiantil unilera y principalmente con discentes 

indigenas, refugiados y portadores de visa humanitario, en el presente año, la monitoria de 

Letramento ha tenido una transion en su forma metodologica de trabajo; en primera instacia 

se refiere al trabajo realizado de manera remota con los estudiantes, las estrategias asumidas 

por la coordinacion y el equipo de monitores, fue una especie de proyecto piloto encuanto a 

la ejecucion de actividades, las cuales se desarollaron excelente, el rol como monitor, se 

enfoco a un atendimiento digital via whatsapp, reuniones por google meet, e-mail y llamadas 

telefonicas para los casos mas dificiles con estudiantes indigenas del estado de Amazonas 

brasileño, que en el momento se encontraban en sus comunidades, donde la comunicacion 

por  internet, incluso por llamadas telefonicas son dificiles para acompañar las aulas remotas, 

descargas de archivos de las disciplinas y entrega de trabajos; en este sentido, se coordino 

redes de comunicacion permanentes con aquellos estudiantes tenian mayor demanda de 

trabajos, como aquellos que estudian cursos de humanas, donde el volume de contenido y 

produccion textual es significativo. En segunda instancia, comprende la etapa semi-presencial 

de aulas en la UNILA donde los atendimientos de la monitoria se alternaba entre 

acompañamientos presenciales en la sede unila de Jardin Universitario, Parque Tecnologico 

ITAIPU y el alojamiento estudiantil, paralelo un atedimiento online, los horarios de 

atendimientos fuenos socializados, en mi caso realize acompañemientos en el alojamiento 

estudiantil y en PTI, en estas seciones no se tuvo una active demanda de la comunidad 
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discente, sin embargo, si se atendia activamente y de manera presencial pero desde otros 

lugares y en horarios diferentes a los plantones, ya que estaban acomodados a la anterior 

metodologia dada en pandemia, pero lentamente se adaptaron a los nuevos horarios y lugares 

de atendimiento presencial. El tercer momento de la monitoria de letramento academico, esta 

relacionado con la etapa presencial de las aulas en la Unila, el Proceso de Seleccion Indigena 

2022, ademas de los atendimientos academicos naturalmente, y la matricula en el semestre 

2022.1, aqui se realizo apoyo para la etapa de inscripcion al edital PSIN 2022, posteriomente 

estrevistas y prontuarios para la caracterizacion de los discentes ingresantes, base datos 

reservados en el Drive de la monitoria de letramiento; actualmente se realizo el recibiento a 

los estudiantes de primer año, en conjunto con las demas minitorias (matematicas y 

Bilinguismo – Assessoria em Português e Espanhol) y respectivas coordinaciones. 

Actualmente estas caracterizacion de la situacion academica de los estudiantes indigenas, 

son las bases para direccionas acciones de fortelecimiento de capacidades, habilidades y 

conocimiento de los mismos, de modo que ya se estan coorninando aulas certificadas en 

tematicas basicas como informatica elemental, acompañamiento de monitorias dentro las 

aulas de portugues para estudiantes indigenas de primer año. Desde mi perspectiva como 

monitor de letramento, resalto la importancia de estas acciones de acompañamiento 

academico que hemos venido desarrollando por medio de reuniones periodicas entre la 

coordinacion de monitorias y el equipo de monitores, ya que estas estan enfocadas en 

garantizar el aceso y la permanencia de estudiantes ingenas principalmente, la capacidad de 

adaptacion metodologica que se ha logrado des la la pandemia, las transicion de aulas 

remotas a semipresenciales y actualmente con las aulas presenciales es una muestra que el 

trabajo de este equipo de monitoria de letramento academico en cabeza de la coordinacion, 

ha logrado objetar resultados eficientes y funcionales, pero que aun se necesita construir 

nuevas acciones afirmativas que corriboren a la demanda que año tras año se incremneta en 

la Unila, con la llegada de nuevos estudientes indigenas, refugiados y portadores de visa 

humanitario.  

2. AGRADECIMENTOS  

De ante mano agradecimientos a PROGRAD/UNILA que financea esta bolsa de Letramento 

Acadêmico e Imersão ao Ambiente Universitário, por la cual es possible la participacion en el 

programa Monitoria de Ensino, na modalidade de promoção da permanência dos(as) 

estudantes indígenas, refugiados(as) e portadores(as) de visto humanitário. Asi como a todos 

que conforman el equipo de coordinacion y monitores.   
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MONITORIA NA DISCIPLINA PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES 
NA SAÚDE MENTAL

Lediane Mendonça Dias

Estudante do Curso de Medicina – Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da 
Natureza – ILACVN – UNILA.

Programa de monitoria acadêmica (PROMA);
E-mail: lm.dias.2017@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

Atuei como monitora do módulo Problemas Clínicos Relevantes para a Saúde Mental, partici-
pando destes encontros os alunos do pré internato (4º ano) de Medicina da UNILA semanal-
mente sob a forma de dois encontros no decorrer do módulo. Foram realizados encontros 
online na plataforma google Meet com duração aproximada de 1,5h. Como monitora, realizei 
a Leitura dos materiais base e complementar do modulo, confeccionei uma aula exposi-
tiva/prática quanto aos temas, disponibilização de bibliografia complementar aos alunos, rea-
lizamos previamente a discussão sobre atividades do módulo com a docente responsável com 
o intuito de alinhar expectativas e manter certo padrão de qualidade e conceitos. Durante os 
encontros com os alunos foram sanadas dúvidas referentes aos assuntos abordados no mó-
dulo, realização de exercícios ao vivo com a execução da Súmula Psicopatológica baseado 
em casos reais sob a forma de vídeos, de acordo com o DSM-V, assessorar o entendimento 
e a compreensão sobre o que é a súmula psicopatológica e quais são os itens que a com-
põem, além de revisar os itens necessários para uma anamnese completa e auxílio na reali-
zação das apresentações dos seminários avaliativos durante o módulo. Os objetivos propos-
tos no projeto elencaram o desenvolvimento de competências e habilidades pelos alunos
quanto aos transtornos mentais e síndromes que perfazem o módulo, além de utilizar ferra-
mentas de EAD que promoveram maior interação e aprendizado, aliados a discussão e debate 
dos temas. Houve também a tentativa de identificar dificuldades dos alunos, sanar dúvidas e 
auxiliar na ressignificação de conceitos compreendidos equivocadamente. Também foram re-
alizados exercícios práticos com base em casos reais ofertados sob a forma de vídeo para 
auxílio na aprendizagem e consolidação do conhecimento. Foi oferecida bibliografia para con-
sulta e trabalhados pontos específicos e principais como um guia de estudos. Houve também 
contato desta acadêmica, ainda que breve, muito gratificante com a docência por meio deste 
projeto. Esta ação contribuiu para a minha formação inicialmente pela oportunidade de revi-
sitar e fortalecer conceitos do campo da psiquiatria que podem ser aplicados na vida profissi-
onal do médico independente da área que se especializar. Além do contato com a docência 
propiciado pela monitoria. A realização de monitoria no campo real de prática poderá contribuir 
para qualificar ainda mais as ações deste programa propiciando aos alunos treinamento e 
guia no atendimento dos casos concretos.

2. REFERÊNCIAS

Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico] : DSM-5 / [Ame-
rican Psychiatric Association ; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.]. 5. ed. – Da-
dos eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2014.
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3. AGRADECIMENTOS

Agradeço à PROGRAD/UNILA que financiou esta sua bolsa e minha participação no 
PROMA/PROGRAD/UNILA.
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MONITORIA DE ENSINO NA MODALIDADE DE PROMOÇÃO DA
INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

(UNILA)

Leticia Diana Molinas Bogado

Estudante do Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar – Instituto Latino-Americano
de Economia, Sociedade e Política – ILAESP – UNILA.

Programa de Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e acessibilidade nos
cursos de Graduação da UNILA.

E-mail: leticia.bogado@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

O programa trata da Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da Inclusão e
Acessibilidade nos Cursos de Graduação da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA), cujas principais atividades são; a adaptação de material para
deficientes visuais; mobilidade, reconhecimento do local e acompanhamento nas salas de
aula, seja no PTI ou JU; (Auxiliar ao Aluno e professor); e para pessoas com deficiência
auditiva; acompanhar a sala de aula e salas de reuniões para atividades acadêmicas, como
tarefas de sala de aula; auxiliar para repassar informações ao aluno sobre datas de
avaliação e materiais com antecedência para um melhor preparo do aluno (no caso de
pessoas com deficiência visual) que não pode acessar o SIGAA (Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas), entre outras informações relacionadas às tarefas que
chegam em e-mail pessoal, Zimbra (post institucional). Resumindo essas são as principais
atividades dos monitores, atualmente com essa nova modalidade na pandemia Covid-19,
outros métodos estão sendo buscados para suprir essas atividades realizadas, agora
estamos trabalhando nessas atividades de forma híbrida. Este acompanhamento vai
ajudar-me para continuar aprendendo, uma vez que se sabe como funciona a Universidade
e todos devemos cooperar, também profissionalmente, com esta oportunidade abrem-se
muitas possibilidades de experiência académica, suprir as necessidades, dedicando-me de
forma especial à orientação e acompanhamento. Essas ações contribuem na formação de
alunos com deficiência, na criação de um ambiente mais inclusivo, para que todos façam
parte dele. Com este programa vamos mostrar que a inclusão das pessoas é a chave para
implementar soluções adequadas aos problemas que enfrentam, orientar e apoiar para que
no longo prazo com perseverança o espaço em que vivemos torna-se igual e justo para
todos.

2. AGRADECIMENTOS

Agradecer neste momento a PROGRAD/UNILA que financiou a bolsa e posterior minha
participação no programa da Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da Inclusão e
Acessibilidade nos Cursos de Graduação da UNILA, inquestionavelmente é muito importante
este acompanhamento que deve continuar a ser implementado na instituição para dar
resposta a todas as necessidades.
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MONITORIA_2021.2_ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS EM SAÚDE 
 

Margine Ileana Toledo Pérez 
 

Estudante do Curso de Saúde Coletiva – Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da 
Natureza – ILACVN – UNILA. 

 
Programa de monitoria acadêmica - PROMA 

 
E-mail: mit.perez.2019@aluno.unila.edu.br 

 
 

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
O programa de monitora acadêmica da disciplina de Estudos Epidemiológicos em saúde, 
buscou auxiliar os discentes do curso de Saúde Coletiva matriculados na supracitada 
disciplina, que apresenta os fundamentos teóricos e ferramentas para o desenho de estudos 
epidemiológicos na área da saúde, dando sequência aos conteúdos estudados nos 
componentes curriculares: Fundamentos de Epidemiologia e Métodos Epidemiológicos. 
Refere-se a uma disciplina que exige de os alunos familiarizar-se com a área de ciências 
exatas, além de contínuo fluxo de informações para interpretação e realização dos cálculos. 
Diante do exposto, percebeu-se a relevância da monitoria, para o suporte dos alunos durante 
o período da disciplina. As atividades vinculadas a monitoria foram organizadas da seguinte 
forma: I) – 4 horas semanais destinadas para reuniões pedagógicas com a docente 
orientadora (para orientar e esclarecer as dúvidas da monitora) as quais forma marcadas para 
todas as segundas-feiras, no horário da manhã. II) – 10 horas semanais foram destinadas 
para preparação das atividades de monitoria, este tempo foi dedicado para estudar o material 
didático da disciplina, os dias sábados. III) 6 horas semanais formas destinadas para o 
atendimento aos discentes ouvintes da monitoria para auxílio nas dúvidas dos estudantes 
inscritos na disciplina e para esclarecer algumas dúvidas das listas de exercícios e seminários, 
fora dos horários da disciplina, as quais foram marcadas para as quartas e quintas feiras (das 
13:30 horas às 16:30 horas) de forma presencial no Jardim Universitário (Sala C-207), 
também foram realizadas de forma remota e individual através da plataforma Google Meet e 
do WhatsApp. Os envolvidos foram a professora que ofertou a disciplina, os estudantes 
matriculados e eu como monitora bolsista, e as ações realizadas foram: auxiliar os alunos nas 
dúvidas concernentes aos tópicos tratados em aula, na interpretação de artigos científicos 
recomendados pela professora, auxiliar na elaboração das listas de exercícios da disciplina, 
além disso, foi elaborada uma apostilha para os estudantes sobre o tema “Validade em 
Estudos Epidemiológicos”. A monitoria foi essencial não só para o andamento da disciplina e 
melhor assimilação do conteúdo pelos discentes, mas também para minha formação 
acadêmica porque foi uma oportunidade que me permitiu ter o contato mais próximo com a 
docência através de uma atuação direta no processo de ensino - aprendizagem com o a 
professora e os alunos da disciplina, além do desenvolvimento de habilidades como a 
responsabilidade, sensibilidade e comunicação que são relevantes na prática docente. Vale 
ressaltar que a presença de uma monitora na disciplina contribuiu de forma positiva para o 
aprendizado dos alunos, sendo possível proporcionar relações interpessoais que fortaleceram 
o rendimento dos discentes, pois muitas dúvidas que surgiram durante a aula, foram sanadas 
com o auxílio da monitora em horários fora da sala de aula, a conexão e feedback entre a 
monitora e docente também ajudou muito porque foi uma forma de conhecer mais  de perto 
as dificuldades dos discentes e interagir de forma que o conteúdo fosse compreendido. As 
atividades de monitoria estimulam o interesse dos estudantes para permanecer no curso e 
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relacionar o aprendizado com disciplinas de outros cursos que tem conteúdos em comum. 
Nesse sentido, as estratégias implementadas a través do programa de monitoria acadêmica 
são essenciais para o engajamento de mais estudantes, visto que os ganhos pessoais, 
académicos e profissionais são relevantes tanto para o desenvolvimento estudantil quanto 
dos discentes monitores.  

2. AGRADECIMENTOS 

Agradeço a professora Carmen Gamarra pela oportunidade e disponibilidade a cada momento que 
surgiram dúvidas, a PROGRAD/UNILA que financiou a bolsa para que fosse possível minha 
participação remunerada no programa de monitoria acadêmica.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: MONITORIA ACADÊMICA DE PRÁTICA 
MÉDICA IV 

 
Maria Clara Serapião Ferreira  

 
Estudante do Curso de Medicina – Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza – 

ILACVN – UNILA. 
 

Programa de Monitoria Acadêmica (PROMA) 
 

E-mail: mcs.ferreira.2018@aluno.unila.edu.br 
 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
A monitoria acadêmica pode ser entendida como ferramenta de suporte pedagógico, na qual 
o discente-monitor recebe condições para iniciação da prática da docência e tem a 
oportunidade de aprofundar conhecimentos, fortalecer habilidades teórico-práticas e sanar 
dúvidas dos assistidos (ANDRADE et al., 2018). Sob esse prisma, a monitoria de Prática 
Médica IV da Universidade Federal da Integração Latino-Americana possibilita o 
aprofundamento da semiologia médica, da propedêutica e do exame clínico, as quais se 
apresentam como as principais ferramentas para o exercício da Medicina. Destarte, as 
atividades ocorreram de forma presencial no período extraclasse, no laboratório de simulação 
e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e de forma online para correção de atividades e 
elaboração de feedbacks individuais. No laboratório, houve a realização de aulas teóricas 
pelos monitores acerca da semiologia, principalmente do conteúdo de neurologia, e, em 
seguida, o treinamento entre os alunos em grupos de 6 participantes com utilização de 
materiais de exame físico, como martelo neurológico e diapasão, a fim de correlacionarem a 
teoria com a prática. Tais atividades foram realizadas após avaliação por parte dos monitores 
e docentes responsáveis de defasagens nesses assuntos, de modo que o laboratório de 
simulação se torna um espaço livre para questionamentos e revisão de conteúdos, técnicas e 
procedimentos. Além disso, cada discente-monitor era responsável por um grupo de 12 alunos 
para acompanhamento durante o semestre, de forma que, semanalmente, era encarregado 
de visitar à UPA para prática de anamnese e exame físico com pacientes reais. Para garantir 
uma orientação aos discentes mais adequada e individualizada, houve uma separação em 2 
subgrupos para participarem em horários diferentes. Assim, após a pactuação entre todos, as 
atividades foram iniciadas no serviço de saúde, onde cada aluno era responsável por um 
paciente, sendo necessário a coleta de toda a história clínica, a prática das manobras 
pertinentes e a visualização e interpretação dos exames complementares com o fito de 
estimular a responsabilidade integral sobre o indivíduo internado e possibilitar a vivência de 
trabalho dentro do serviço assistencial em saúde. Durante esse período, o monitor os 
supervisionava e os perguntava se havia alguma dúvida, além de auxiliar lado a lado o aluno 
com dificuldades na realização da atividade. Ao término da prática do dia, ocorria uma reunião 
em um espaço reservado da própria UPA para discussão das informações obtidas, 
estimulando o raciocínio clínico dos discentes e do monitor ao identificar quais perguntas 
poderiam ter sido feitas, o que poderia melhorar, quais manobras seriam ideais e, 
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principalmente, a hipótese diagnóstica, tendo em vista que, neste momento do curso, o aluno 
já seja capaz de a formular, integrando os conhecimentos trabalhados em outros módulos. 
Finalmente, os discentes deveriam escrever as anamneses e os exames físicos por extenso 
e encaminhar via Google Drive até a próxima monitoria a fim de o monitor realizar correções 
e sugestões de melhoria. Nesse viés, após confecção de relatório individual e diálogo entre 
monitor e docente coordenadora da monitoria, notou-se que havia alunos com necessidades 
específicas, de modo que era preciso uma atenção mais especializada, tal como com um 
discente cadeirante. Assim, foram realizadas diversas adaptações e sugestões de acordo com 
as especificidades e dúvidas de cada um a fim de que os alunos não fossem prejudicados em 
seu aprendizado. Dessa maneira, é fundamental destacar que a monitoria de Prática Médica 
IV contribuiu amplamente para a formação do monitor, visto que o processo de ensino-
aprendizagem é um binômio, formado pela troca de experiências e de conhecimentos entre 
os indivíduos. Logo, consiste em uma via de mão dupla, em que o monitor, ao exercer sua 
função, fortalece suas bases acadêmicas, e o discente recebe a orientação daquele que já 
passou pela vivência que ele está passando agora e que conhece as dificuldades inerentes 
do período. Além do exposto, deve-se ressaltar que a monitoria acadêmica contribuiu para a 
permanência dos estudantes na UNILA e para a integralização do curso de graduação. Isso 
porque, como cada monitor era responsável por um grupo menor de discentes, há um contato 
mais próximo com cada aluno, reconhecendo suas especificidades, defasagens, angústias e 
dúvidas que surgem ao longo dos módulos. Com isso, era possível trabalhar de forma mais 
individualizada e direta de acordo com as demandas de cada um, além de proporcionar um 
feedback semanal aos docentes, o que garante um aprendizado mais completo e, assim, uma 
menor reprovação e evasão. Por fim, acredito que aumentar o incentivo aos discentes para 
participação da monitoria acadêmica proporcionaria tanto a seleção de monitores mais 
empenhados e focados para o planejamento e o exercício das atividades propostas, quanto 
ampliaria a adesão dos discentes às atividades extraclasse. O processo de ensino e 
aprendizagem, portanto, se fortalece, com o diálogo e o aprendizado mútuo entre docentes, 
discentes e monitores, quebrando a ideia ultrapassada de difusão do conhecimento de forma 
unilateral e verticalizada, o que somente é alcançado pela monitoria acadêmica.  

2. REFERÊNCIAS 

ANDRADE, E. G. R. de et al. Contribution of academic tutoring for the teaching-learning process in Nursing 
undergraduate studies. Revista Brasileira de Enfermagem, v.71, suppl 4, p. 1596-1603, 2018. 

3. AGRADECIMENTOS 

Agradecimentos a PROGRAD/UNILA que financiou a bolsa no Programa de Monitoria Acadêmica 
(PROMA). 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA MONITORIA BILINGUISMO 
 

Maria Soledad Colman Duarte 
 

Estudante do Curso de Engenharia de Energia – Instituto Latino-americano de Tecnologia, 
Infraestrutura e Território – ILATIT – UNILA. 

 
Programa Monitoria de ensino na modalidade de promoção da permanência dos (as) estudantes 

indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto humanitário 
 

E-mail: msc.duarte.2019@aluno.unila.edu.br  
 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
A monitoria de Bilinguismo conta com sete monitores, de diversos cursos da UNILA, que são 
Antropologia, Relações Internacionais e Integração, Desenvolvimento Rural e Segurança 
Alimentar, Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química, Engenharia de Energia, 
Engenharia Química e Biotecnologia, sob a coordenação da Professora Maria Eta Vieira, está 
baseada no apoio, acompanhamento e esclarecimento de dúvidas que apresentem os 
estudantes, especialmente os indígenas, portadores de visto humanitário e refugiados, mas, 
também se estende a toda a comunidade educativa da universidade, é oferecida com 
atendimentos presenciais e/ou virtuais, dependendo do caso. Com o objetivo de aproximar-
nos aos estudantes, foi criado um grupo de WhatsApp, por meio do qual resolvemos dúvidas, 
avisamos os horários dos plantões e divulgamos informações importantes, também pelo 
WhatsApp agendamos os encontros síncronos, que ocorrem no Parque Tecnológico Itaipu, 
Alojamento Estudantil e no Jardim Universitário, realizamos semanalmente reuniões com a 
coordenadora, nas quais relatamos os atendimentos feitos durante a semana, elaboramos 
novas estratégias para solucionar as dificuldades encontradas, lemos e discutimos textos 
teóricos sobre monitorias, metodologias de ensino de línguas e inclusão escolar, ademais, 
para melhor organização, contamos com uma pasta no Google Drive, onde temos todos os 
documentos referentes à monitoria, como são as datas das reuniões, quem será o 
responsável de escrever o relatório do encontro, quem será o responsável de apresentar o 
texto e uma planilha com os dados dos monitorados, onde escrevemos todos os atendimentos 
que fazemos. Com estas atividades estamos contribuindo à permanência dos estudantes, 
pois, somos um suporte, já que estamos para dar orientações, dicas, sugestões, tanto para 
as atividades acadêmicas como com a vivência na cidade. Percebemos que à medida que 
estão em confiança, se sentem mais seguros, assim, podem ter um melhor aproveitamento e 
rendimento. Compartilhar conhecimentos sobre a universidade e o estudo das 
melhores estratégias fazem que a experiência da monitoria seja um processo muito 
enriquecedor. 

2. AGRADECIMENTOS 

Agradeço à coordenadora da monitoria, Professora Maria Eta Vieira, por me dar a oportunidade de 
fazer parte deste projeto, ela sempre esteve atenta, motivando a trabalhar da melhor maneira possível.   

Também meus agradecimentos à PROGRAD/UNILA pelo financiamento das bolsas do Programa 
Monitoria de ensino na modalidade de promoção da permanência dos (as) estudantes indígenas e dos 
(as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto humanitário (PROGRAD-UNILA) e, pelo apoio 
e seguimento ao trabalho desenvolvido. 
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MONITORIA DE BASES MATEMÁTICAS PARA A SAÚDE COLETIVA

Max da Silva Maciel

Estudante do Curso de Saúde Coletiva –Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza – ILACVN – UNILA.

Programa de monitoria acadêmica  (PROMA)

E-mail: ms.maciel.2019@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bom, quando eu participei da monitoria estávamos vivendo em um processo de
readaptação, não somente nas formas em que as aulas eram ministradas, mas também em
todas as questões que abrangiam o convívio social. Mediante dos agravos causados pelo o
COVID-19, a Universidade adotou a modalidade do ensino remoto, com o intuito de
preservar a saúde dos alunados, docentes e funcionários. A monitoria foi feita de maneira
expositiva através da plataforma do Google Meet, sempre como interação dos discentes,
tinha como função o atendimento para dúvidas, resolução de exercícios e mediação entre os
discentes e o professor (Guilherme Vasconcelos Da Silva Mauro). Sendo que o objetivo
geral da monitoria era oferecer horários alternativos de atendimento e auxiliar o estudo dos
discentes, no objetivo específico era diminuir o número de reprovações das disciplinas, pois
nas atividades desenvolvidas por mim neste projeto, auxiliavam a sanar as dúvidas
relacionadas com a disciplina, melhorando assim o desenvolvimento dos discentes e
evitando prováveis reprovações e junto como a flexibilidade de atendimento,
possibilitando-se uma maior abrangência e interação dos alunos. Esse projeto possibilitou a
ter uma experiência parecida de um estágio, possibilitando colocar em prática as questões
teóricas, específico na parte da docência e isso fez com que eu pudesse melhorar meu lado
profissional quanto pessoal. Neste projeto, teve maior interação de pessoas estrangeiras,
isso talvez seja porque, a disciplina é de primeiro semestre, e exista dificuldades devido a
uma formação inadequada e dificuldade de se habituar com o idioma. Essas dificuldades,
possibilitaram-me ter uma maior interação latino-americana onde que eu tive que colocar
todo meu espanhol e o pouco que eu sei de francês em jogo. A disciplina de matemática
básica para Saúde Coletiva, acontece no primeiro período e possui um grande índice de
reprovações. É fundamental que exista um apoio aos calouros, especificamente o lado
emocional, principalmente em disciplinas que possuam um grau de dificuldade mais
elevado, a conjuntura dessas ações ajudam na permanência e na conclusão do curso. Para
que o programa tenha uma maior qualificação, a instituição poderia oferecer um curso
preparatório ,voltado aos bolsistas e voluntários onde que explica qual é a importância da
monitoria e como isso é fundamental para o desenvolvimento dos discentes.

2. AGRADECIMENTOS

Eu agradeço a PROGRAD/UNILA que financiou a minha  bolsa.
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COMUNIDADE II: ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA

Natã Hiroshi Yatsugafu Libório
Estudantes do curso de Medicina - Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da

Natureza - ILACVN - UNILA

Programa de Monitoria Acadêmica (PROMA)

E-mail: …nhy.liborio.2020@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA

A monitoria acadêmica em Programa de Integração Ensino-Serviço-Comunidade II (PIESC
II) teve como objetivo desenvolver atividades de ensino com acadêmicos do segundo
semestre do curso de Medicina, de modo a promover maior adaptação e integração destes
ao curso e à universidade e ao desenvolvimento de competências relacionadas ao
componente curricular obrigatório. Ademais, a monitoria visou propiciar aos discentes
suporte para revisão das aulas práticas e teóricas do módulo, realizar acompanhamento
individual dos estudantes com dificuldades, preparar atividades usando métodos e
estratégias ativas de ensino, fortalecer o vínculo entre os colegas da turma e fomentar entre
eles o interesse nas ações envolvidas com ensino, pesquisa e extensão. As atividades
foram realizadas exclusivamente de forma remota, através de encontros síncronos semanais
no Google Meet, em datas e horários previamente estabelecidos com os representantes da
turma, a fim de garantir maior participação dos estudantes. Nesses encontros, foram
discutidos os conteúdos estudados no módulo PIESC II conforme o plano de ensino e
seguindo as recomendações das professoras coordenadoras. O conteúdo era apresentado
com slides criados na plataforma Canva. Além da exposição teórica do conteúdo, as
atividades também incluíram discussões de questões, estudo de caso, questionários ao vivo
nas plataformas Menti, Google Forms e compartilhamento de experiências. Ademais, listas
de exercícios foram elaboradas durante o semestre letivo, com o intuito de que os assuntos
trabalhados durante as aulas fossem fixados pelos docentes. Soma-se a isso, a
readequação constante que os monitores procuraram instituir durante o período de
realização das atividades, uma vez que constantemente, nas listas de chamada, os
discentes eram questionados sobre possíveis melhorias para a estrutura das aulas, sendo
estas implementadas durante as aulas subsequentes. Vale ressaltar, ainda, que as
demandas e questionamentos nos referidos formulários eram levados às professoras
coordenadoras do programa de monitoria, a fim de que estas pudessem orientar a atividade
dos bolsistas. Quanto à elaboração das aulas, vale dizer que os monitores registravam os
roteiros por meio da ferramenta ‘’Google Docs’’, sendo os dados relativos a frequência dos
alunos, suas dúvidas e sugestões organizados por intermédio da ferramenta ‘’Excel’’, ambas
as ferramentas citadas anteriormente arquivadas na plataforma ‘’Google Drive’’. Para os
monitores foi uma experiência bastante enriquecedora, pois as atividades também
contribuíram no desenvolvimento da formação destes, ao promover práticas diretamente
relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem, estimulando o interesse pelas
atividades de ensino e prática docente, haja vista que exigiu dos monitores a articulação de
um plano de ação durante o período letivo, o domínio de ferramentas pedagógicas para
estruturação do conteúdo, o desenvolvimento de técnicas de abordagem aos alunos, a
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necessidade da atualização em relação aos conteúdos abordados no programa de
monitoria, entre outros. Não apenas isso, foi uma oportunidade essencial para fortalecer o
olhar humanista, crítico e reflexivo na formação, através da articulação entre conhecimentos,
habilidades e atitudes requeridas ao longo do curso como atenção à saúde, gestão a saúde
e educação em saúde, previstas nas Diretrizes Curriculares do curso, finalmente, foi
possível promover o sentimento de cooperação acadêmica entre discentes e docentes. A
monitoria representa uma estratégia importante para a permanência dos alunos no curso e a
integração com os módulos e a metodologia, pois, especialmente os alunos do primeiro ano,
estão se adaptando a uma nova fase da vida acadêmica e pessoal. Desse modo, a
monitoria cumpre um caráter complementar na construção da aprendizagem significativa do
discente e se constitui como uma instância para acompanhar de perto a realidade, a rotina e
as dificuldades dos estudantes. Soma-se a isso o fato de que os estudantes estrangeiros
possuem, muitas vezes, dificuldades em relação à adaptação à nova realidade de um curso
de medicina em outro país, não apenas devido à linguagem diferente, mas também a um
conteúdo programático que é diferente ao que estavam habituados e, ainda, um método de
ensino ativo, modalidade atípica na maioria dos sistemas educacionais no restante da
América Latina. Não somente isso, o fato de um dos monitores ser hispano também foi de
fundamental importância, considerando que a vivência deste pode ser repassada aos
alunos, demonstrando que é possível a adaptação destes ao sistema de ensino. Nesse
sentido, a existência de monitores que possam tirar suas dúvidas e auxiliar na construção do
conhecimento de forma individualizada é de extrema importância e, sem dúvida, assume
papel fundamental na permanência destes no curso. A participação de acadêmicos que já
experienciaram a oferta do módulo é de grande importância para a revisão e oferta futura
destes módulos a outros discentes. Ainda assim, vale ressaltar que algumas ações dos
monitores qualificaram ainda mais o programa de monitoria que era ofertado regularmente
dentro do curso, dentre essas, pode-se destacar a elaboração de um plano de ação durante
todo semestre, não esperando que a demanda dos discentes chegasse até estes, mas
procurando ativamente possíveis déficits na aprendizagem e queixas dos alunos. Além
disso, a realização semanal das monitorias também constitui fator determinante para que se
observasse de perto as dificuldades e potencialidades que deveriam ser exploradas.
Outrossim, a realização presencial das atividades poderia qualificar ainda mais o processo
de ensino e aprendizagem, possibilitando a articulação de várias atividades práticas que
foram limitadas devido a modalidade remota em que a monitoria foi ofertada, como, a título
de exemplo, o acompanhamento dos alunos nas visitas às UBS, possibilitando que
possíveis dúvidas fossem sanadas e que atividades lúdicas pudessem ser desenvolvidas.

2. AGRADECIMENTOS

Por fim, cumpre agradecer à PROGRAD/UNILA, que financiou a bolsa dos docentes e
possibilitou a realização dessas atividades. Estas contribuíram não somente para o
fortalecimento do ensino na universidade, mas também instigaram o desenvolvimento de
habilidades e competências nos monitores, que, sem dúvida, extrapolam o âmbito
acadêmico e serão levadas para o restante da vida acadêmica e profissional destes.
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Relato de Experiência: Monitoria de Promoção da Inclusão e 
Acessibilidade 

 
Natalia Camila Robles Domínguez 

 
Estudante do Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar – Instituto Latino-Americano 

de Economia, Política e Sociedade – ILAESP – UNILA. 
 

Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e acessibilidade nos cursos de 
Graduação da UNILA 

 
 

E-mail: natalia.dominguez@aluno.unila.edu.br 
 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
A inclusão é um tema que através dos anos vem ganhando notoriedade em nossa sociedade, 
a qual é necessária nos diferentes espaços laborais, sociais, educacionais, de lazer e de 
saúde, entre outras. A monitoria de promoção da inclusão e acessibilidade da UNILA, é um 
claro exemplo do necessário que são essas ações de inclusão para pessoas com deficiência 
(PcD). Desde fevereiro do 2022 atuo como monitora, minhas principais atividades são as 
adequações de textos, tarefas e avaliações da disciplina designada ou escolhida, essas 
atividades são realizadas todas as semanas, já que são as ferramentas que permitem aos 
estudantes estudar e realizar suas atividades para a universidade. Neste ano, meu trabalho 
se desenvolveu principalmente na oficina do Núcleo de Acessibilidade e Apoio à Inclusão 
(NAAI) e durante este semestre, além das adequações, também estou realizando mobilidade, 
a qual consiste em acompanhar ao estudante em suas aulas. As atividades realizadas são 
registradas em um documento e cada mês se deve enviar um relatório com essas atividades, 
além de compartilhar as dificuldades, pontos positivos e sugestões encontradas. Neste 
período de atuação como monitora, o núcleo de acessibilidade a desenvolvido e fornecido as 
ferramentas necessárias para realizar um trabalho adequado nesta monitoria. Sei que 
participando desta monitoria estou ajudando na inclusão e permanência dos estudantes PcD 
na universidade, sendo uma ação justa e necessária na qual toda a comunidade acadêmica 
deveria se involucrar. Para finalizar é importante reconhecer a importância desta monitoria, a 
qual posiciona à UNILA como uma universidade inclusiva e a qual pode posicionar-se como 
um exemplo para outras instituições e em oportunidades para as pessoas com deficiência que 
buscam desenvolver-se academicamente.  
 
2. AGRADECIMENTOS 
 
Agradeço a PROGRAD/UNILA por financiar a monitoria de ensino na modalidade de promoção da 
inclusão e acessibilidade nos cursos de Graduação da UNILA. Agradeço ao Núcleo de Acessibilidade 
e Apoio à Inclusão por entregar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da monitoria. 
Também agradeço a Isaias e Leonardo, estudantes PcD por seu companheirismo e para finalizar 
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agradeço aos meus colegas da monitoria: Daniela, Anny, Andrés, Cristian e Fábio por todo seu trabalho, 
esforço e dedicação nesta monitoria.  
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POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INTEGRADORA 
 

Ohana Raíssa Gonçalves 
 

Estudante do Curso de Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana – Instituto Latino-
Americano de Arte, Cultura e História – ILAACH – UNILA. 

 
Programa Monitoria de ensino na modalidade de promoção da inclusão e acessibilidade nos cursos 

de Graduação da UNILA 
 

E-mail: or.raissa.2019@aluno.unila.edu.br 
 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
Em seu livro “Educação como prática da liberdade” o pedagogo Paulo Freire afirma que a 
educação é um ato de amor e coragem e, a democracia, antes de ser política é uma forma de 
vida que possui uma característica fundamental: a mudança da consciência do homem. Em 
2015, a Lei de número 13.146 é decretada com o intuito de promover e assegurar os direitos 
das pessoas com deficiência, dentre estes, está o acesso à educação e adaptações de 
materiais adequando-os as suas necessidades. Essa é uma das funções que nós -monitores 
de acessibilidade – desempenhamos, a fim de proporcionar um material educacional que 
atenda as demandas dos estudantes tutorados. Nosso trabalho envolve um conjunto de atores 
sociais que desempenham diferentes tarefas para que seja possível a efetivação do 
programa: os funcionários da PROGRAD, trabalhadores do DAAIPcD ( Divisão de Apoio à 
acessibilidade e inclusão), monitores do programa que são os estudantes de graduação da 
UNILA, discentes que estamos em contato durante o semestre e, dessa forma, é possível aos 
tutorados o acesso a uma educação de qualidade, pública, inclusiva e acima disso 
integradora, como é a proposta da própria universidade. Na sala do núcleo que está situada 
no campus do Jardim Universitário realizamos as transcrições dos textos das disciplinas para 
um software de leitura, ficamos em contato com os professores por e-mail, solicitamos 
materiais antecipadamente e temos o grupo no Whatsapp para facilitar a comunicação caso 
seja necessário. Ademais, também desempenhamos a função de fazer a mobilidade do aluno 
tutorado: aguardamos no ponto de ônibus sua chegada e caminhamos juntos até a 
universidade, auxiliamos com a locomoção no campus, seja no PTI ou no Jardim Universitário 
e ao final da aula esperamos que o estudante entre no ônibus voltando para sua casa em 
segurança. Embora façamos alguns papéis de maneira mais automática e precisamos ter 
atenção aos textos, nosso trabalho está longe de ser mecânico, pois conversamos bastante 
entre nós (monitores, funcionários e alunos tutorados), inclusive a mobilidade proporciona 
maior aproximação com o estudante que possui deficiência visual, maiores diálogos, trocas 
acadêmicas, mas também conversas e risadas que vão além dos muros da universidade. 
Portanto, a ação que desempenhamos juntos contribui para além da formação acadêmica do 
monitor e do tutorado: é uma contribuição à vida, a democracia, a ciência e a educação, cujo 
os desafios são atravessados pelos nossos gestos de amor e coragem. 

2. REFERÊNCIAS 
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FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Editora Paz e Terra, 2014. 
BRASIL. Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Presidência da República: Secretaria 
Geral subchefia para Assuntos Jurídicos, Brasília, DF, 6 jul. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em 
02/09/2022. 

3. AGRADECIMENTOS 

Agradeço a PROGRAD que financiou minha bolsa e proporcionou meu ingresso ao programa 
da Monitoria de Acessibilidade e Inclusão, aos funcionários do núcleo do DAAIPcD que nos 
tratam com carinho e ajudam quando precisamos, aos meus colegas monitores pelo 
comprometimento com o programa, por fim, agradeço principalmente ao discente que 
desempenho a função de tutorar: Julio Cesar Pereira, expresso aqui toda minha admiração e 
respeito. Obrigada.  
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EXPERIÊNCIA COMO MONITOR EM PROGRAMAÇÃO DE 
COMPUTADORES 

 
Pablo Antonio Alvarenga Vásquez 

  
Estudante do Curso de Engenharia Química – Instituto Latino-Americano de Tecnologia, 

Infraestrutura e Território – ILATIT – UNILA. 
 

Programa de Monitoria Acadêmica (PROMA) 
 

E-mail: paa.vasquez.2020@aluno.unila.edu.br 
 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
A minha primeira aproximação com os projetos da UNILA foi através do PROMA, para mim 
foi uma forma de dar continuidade ao que aprendi da matéria nos semestres anteriores, mas 
também me ajudou a aperfeiçoar conceitos relativos à programar na linguagem C, conhecer 
mais da lógica da programação e principalmente aprender com meus colegas na hora de 
ajudar durante o desenvolvimento das atividades de monitoria. Foi das primeiras vezes que 
participo em atividades relacionadas com programação de computadores, geralmente 
costumo me relacionar mais com as áreas das matemáticas e ciências (química ou física), 
envolver-me no projeto significou algo novo para mim, mas como é uma área que vejo 
implícita no meu campo de atuação e do meu curso, decidi aceitar a monitoria de 
programação para aprender novas experiências e enriquecer minha área do conhecimento. 
Meu principal objetivo era esclarecer dúvidas e auxiliar os alunos das turmas ministradas 
pelo professor Marcelo N. Kapp, na construção dos códigos fonte na linguagem C para os 
exercícios das listas, além de revisar e reforçar os conteúdos vistos nas aulas com os 
alunos, sem dar resposta direta aos problemas propostos, pois no final, cada um desenvolve 
seu próprio jeito de programar, cada código é um reflexo da forma em que o programador 
pensa em como poderia ser abordado o problema, contudo resolve-se a mesma situação de 
forma diferente. Eu me propus a que os alunos resolvessem os problemas da forma em que 
eles o interpretavam, respeitando seu raciocínio, com algumas dicas para melhorar a 
execução do código. O semestre 2021.9 (Equivalente com 2021.2) significou a retomada 
das atividades presenciais da UNILA com algumas limitações, com isso as atividades da 
monitoria de programação de computares que haviam sido completamente remotas ou 
virtuais nos semestres anteriores, teriam que passar aos poucos de forma presencial ou 
híbrida neste semestre. No começo, esperava-se a disposição das salas dos laboratórios de 
informática como o principal lugar para o desenvolvimento das atividades e atendimentos 
das monitorias, porém, meu coordenador do projeto o Profe. Marcelo e eu tivemos 
problemas para o acesso a reserva dos laboratórios, principalmente para a liberação dos 
espaços pelo monitor, isso levou-me a repensar as formas em que ia realizar os 
atendimentos das monitorias. Combinou-se com os alunos um horário durante a semana 
para ter reuniões via Google Meet realizar os atendimentos principalmente no remoto, 
esclarecer dúvidas e interagir com o pessoal das turmas, embora pareceu ser uma boa 
ideia, na prática não houve maior procura de parte dos alunos, isso porque, a maioria deles 
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tinham problemas para se apresentar nos horários combinados, além disso a procura pelas 
monitorias em geral foi pouca, a participação dos alunos na disciplina era baixa, mas 
observei como a maioria que procurava os atendimentos tinha a disposição seus 
computadores, com isso mudei a forma em que dava atendimento, combinando com os 
alunos que tinham a disposição para trazer seus notebooks ao PTI e trabalhar os exercícios, 
sem dúvida foi mais eficiente que estar atendendo apenas por chats ou e-mails, percebi uma 
melhora na assimilação dos conteúdos com aqueles que fui atendendo de forma presencial. 
Geralmente a hora combinada era depois das atividades da tarde dentro de alguma das 
salas do Bloco 3, pois nesse horário sempre costumava ter pelo menos uma vazia e 
resultavam ótimas para trabalhar. A experiência demostrou que de fato a interação pessoal 
com a turma foi mais proveitosa para o desenvolvimento dos conteúdos e o aprendizado, do 
que aquela que poderia ter resultado em um atendimento remoto, embora fosse a mais 
“prática”. A monitoria não foi apenas importante para mim, como também foi para muitos dos 
alunos da disciplina, eles me expressaram como a monitoria ajudou bastante na 
compressão da programação em C (mesmo que eu não fosse um experto na programação), 
na construção dos códigos e na interpretação dos exercícios, pois dos maiores problemas 
que sempre percebi estava na pouca compreensão nos textos dos enunciados, muitas 
vezes eles não conseguiam avançar ou sequer digitar o código porque não sabiam o que 
fazer, eu ajudava para que entendessem bem o que os enunciados de fato “falavam”, assim 
eles passavam de ficar frustrados por não entender um problema a ter a segurança para 
começar a resolver. Não trabalhei com todos os alunos das turmas, mas com aqueles que 
eu auxiliei recebi muitos relatos de satisfação por ter acabado a disciplina e terem 
aprendido, não só pela satisfação de ter aprovado, mas também por ter aprendido os 
conceitos básicos de programação. Programação não é uma matéria fácil, às vezes pode 
resultar confuso para alguns, por isso requer de seu tempo para aprender e compreender a 
linguagem na qual se está programando, mas uma monitoria de quem já passou pelos 
mesmos problemas, as mesmas questões, dúvidas e incertezas, faz muita diferença, pois a 
troca de ideias entre colegas de diferentes ou até do mesmo curso, auxiliam no 
desenvolvimento pessoal e profissional de cada um graças a abordagem de problemas 
desde diferentes perspectivas o que ajuda no enriquecimento pessoal, tanto para mim como 
monitor como para os colegas que ajudei. 

2. AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a PROGRAD quem financiou a bolsa e por me 
permitir participar deste programa de monitoria acadêmica, agradecer também ao Professor 
Marcelo Nepomoceno Kapp, o coordenador deste projeto e por me incluir como monitor em 
sua disciplina de Programação de Computadores. Também aos colegas da disciplina que 
tive o prazer de orientar, para quem estavam destinadas estas atividades e pelos quais eu 
tive o prazer de ser monitor. 
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TÍTULO DO TRABALHO 
 

Nome e Sobrenome 
 

Estudante do Curso de [Antropologìa] – [Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História] – 
[ILAACH] – UNILA. PROGRAD/UNILA 

 
Programa [Naai.paad] 

 
E-mail: [par.pena.2018@aluno.unila.edu.br]  

 
 

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
As atividades que acontecem dentro da monitoria é uma experiência que reúne alunos da 
universidade para desenvolver um projeto de colaboração com pessoas com deficiência visual 
para que possam atuar dentro da universidade de forma mais fácil e fluida. Um espaço para 
poder entender que uma deficiência em qualquer sentido não é limitante para poder estudar 
e aprender novos conhecimentos todos os dias. 
As monitorias são desenvolvidos dentro da universidade, dentro do campus onde o aluno 
recebe aulas de aprendizagem 
Pessoas com deficiência visual são aquelas que recebem apoio em sala de aula e 
colaboração no desenvolvimento das leituras dos textos abordados em sala de aula. 
As funções como monitores são de acompanhamento em sala de aula, dentro do campus 
para o que o aluno precisar. Além disso, a adaptação do texto para que o aluno tenha fácil 
acesso na leitura de seus textos. 
Essa ação contribui para aprender a entender que o fato de ter uma deficiência não é uma 
limitação para poder estudar para se desenvolver em qualquer área da vida. É uma 
experiência enriquecedora onde há solidariedade, companheirismo, amizade. 
Acho que é um programa que integra e inclui a diversidade, aquilo que muitas vezes foi 
deixado de lado mas com conhecimento e compreensão abrem-se novas perspectivas sobre 
a inclusão, o direito à educação em igualdade 
2. AGRADECIMENTOS 
Agradeço a oportunidade de participar do acompanhamento com deficientes visuais, que me deixou 
muitas lições para a própria vida ao PROGRAD/UNILA. 
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Programa Monitoria de Ensino na modalidade de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com 
Deficiência 

 
Pauline Alejandra Pinto Garnica 

 
Estudante do Curso de Engenharia Física – Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da 

Natureza – ILACVN – UNILA. 
 

Programa Monitoria de Ensino na modalidade de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com 
Deficiência 

 
E-mail: pap.garnica.2017@aluno.unila.edu.br 

 
 

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
O programa de acessibilidade para as pessoas com deficiência da UNILA é um dos programas 
mais importantes da mesma pois contribui na permanência de estudantes com alguma 
deficiência na Universidade assim como a culminação dos respectivos cursos de formação e 
sua vez na permanência dos estudantes que fazemos o trabalho de monitoria e 
acompanhamento dos beneficiários do mesmo, as atividades desenvolvidas focam na 
adequação de materiais que são necessários nos diferentes componentes acadêmicos do 
aluno de forma que seja accessível de acordo ao tipo de deficiência que tem cada um das 
pessoas alvo da atividade, sendo assim que os monitores desempenhamos um papel 
fundamental no desenvolvimento da vida acadêmica dos monitorados, pois somos 
responsáveis pelo acompanhamento dos componentes curriculares que realiza cada um, 
assim como a mobilidade a qual esta relacionada com o deslocamento e desenvolvimento 
nas áreas físicas da UNILA, pois na maioria dos casos os alunos não enxergam o que dificulta 
o deslocamento dos mesmo nas instalações, assim como a assistência à aulas, as atividades 
são realizadas nos campus da universidade e no núcleo de acessibilidade da UNILA no Jardim 
Universitário. O projeto é muito relevante para a comunidade acadêmica pois além de incluir 
a pessoas com deficiência proporciona conhecimentos às pessoas que fazemos parte dele 
no dia a dia, já que os monitorados ensinar a sua vez para nos metodologias para o 
acompanhamento assim como maneiras de tornar mais accessível o conteúdo e os aspectos 
importantes para a adequação dos textos que são indicados pelos docentes que ministram 
cada disciplina, para minha formação é muito importante este projeto pois permiti-me ser mais 
consciente da importância da acessibilidade na educação e a busca de possíveis alternativas 
de ensino e explicação de por exemplo teorias físicas de forma que todas as pessoas podam-
se ver beneficiadas com meu conhecimento e a sua vez contribui no intercâmbio cultural entre 
os países que compõem a UNILA e também entre os estudantes dos diferentes cursos de 
graduação, o mais gratificante e importante para mim como integrante do projeto tem sido 
poder contribuir na formação das pessoas monitoradas pois todos os que compomos o projeto 
estamos em função das necessidades de cada um dos monitorados o que a sua vez permite 
que todos sejamos cientes das necessidades dos outros e a importância de nos colocar no 
lugar do próximo, considero importante a promoção da UNILA e incorporação de mais 
estudantes com algum tipo de deficiência pois permite que todos os envolvidos intercambiem 
ideias, experiências e contribuam com novas metodologias para o aprendizagem.  
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2. AGRADECIMENTOS 

Agradeço à PROGRAD da UNILA que financiou minha bolsa no programa pois permitiu que aprenda 
muitas técnicas para o aprendizagem de pessoas com deficiência, assim como me permitiu contribuir 
na formação de outras pessoas e pude conhecer pessoas maravilhosas com muita qualidade humana 
e valores que são importantes em grupos de trabalho, além disso contribui na minha permanência na 
UNILA e conclusão do meu curso de graduação. 
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MONITORIA BILINGUE PARA INDIGENAS NA PANDEMIA 2022 
 

Rafael Alexander Velasco-Castillo 
 

Estudante do Curso Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia, Física e Química – Instituto 
Latino-Americano de Ciências da Vida e Natureza – ILACVN – UNILA. 

 
Programa Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da permanência dos (as) estudantes 

indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto humanitário nos cursos de 
Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) para os Períodos 

Letivos Regulares (PLR) 2021.9 (equivalente a 2021.2, e 2022.1 até dezembro de 2022. 
 

E-mail: rav.castillo.2020@aluno.unila.edu.br 
 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Este relato de experiência é resultado do processo de monitoria que visa garantir em 
diferentes frentes a permanência dos estudantes indígenas, refugiados e portadores de visto 
humanitário na UNILA. Meu nome é Rafael Alexander, refugiado no Brasil desde 2016, 
candidato à UNILA pelo Processo Seletivo para Refugiados e Portadores de Visto Humanitário 
2019 (PSRH) com ingresso em fevereiro de 2020. Fui um dos monitorados pelo Programa de 
Monitoria Acadêmica (PROMA) no ano de 2021 e, a convite de uma de minhas monitoras 
participei do processo seletivo e hoje sou monitor pelo Programa de monitoria do Processo 
Seletivo Indígena (PSIN) e PSRH. Como monitor tenho a função de acompanhar os 
estudantes no desenvolvimento das atividades linguísticas e de comunicação relacionadas ao 
português e ao espanhol. As atividades aconteceram durante dois períodos, o primeiro que 
chamarei de “oi sumido”, correspondente ao Período Letivo Regular 2021.9, e o segundo de 
“agora vai” correspondente ao Período Letivo Regular 2022.1 que se estenderá até dezembro 
deste ano. As atividades do primeiro período aconteceram inicialmente de forma remota, 
utilizando frequentemente as plataformas Google Meet e WhatsApp. Com o afrouxamento das 
medidas sanitárias começamos a trabalhar em conjunto de forma presencial nos espaços da 
Biblioteca Setorial (BIUNILA) no Jardim Universitário, assim como, em algumas ocasiões, no 
espaço lotado para o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Educação 
Intercultura (NIPPEI), quando este estava aberto. Antes do início da monitoria foi realizada 
uma oficina explicando os processos administrativos que deveríamos executar na monitoria, 
além de um encontro com nossa professora Doutora Maria Eta Vieira e com os monitores que 
já estavam no projeto, que compartilharam suas experiências conosco. A oficina administrada 
pelo Departamento de Apoio Acadêmico ao Aluno (DAAA) me deixou confuso quanto a forma 
que deveriam ser desenvolvidos os relatórios por escrito, entretanto, a professora orientadora 
conseguiu responder minhas dúvidas e orientar-me adequadamente para cumprir as 
exigências do DAAA. Após esses dois encontros on-line participamos das oficinas presenciais 
organizadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) no Alojamento da UNILA, onde 
apresentamos em conjunto com os monitores da turma de 2021 o nosso projeto. Depois deste 
evento nos reunimos para organizar a distribuição dos monitorados, para que nenhum 
discente ficasse desatendido. Nesse momento fiz a opção de trabalhar com sete estudantes 
indígenas, de quem acompanhei de perto o desenvolvimento das atividades acadêmicas, 
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auxiliando na realização de trabalhos, contato com os professores, envio de e-mails, etc. O 
trabalho foi desafiador, pois a maioria dos estudantes eram dos cursos de humanas, mas fiz 
o que estava ao meu alcance para ajudá-los, chegando a, muitas vezes, desviar de minhas 
funções, mas meu lado humano falou (e fala) muito mais alto. Apesar das dificuldades, o 
processo de monitoria está sendo edificante para minha formação, pois, como futuro 
educador, eu acredito no processo da educação emancipadora e crítica, gratuita e universal, 
que chegue a todas as populações, principalmente àquelas que costumam ser esquecidas 
por políticas públicas, como é o caso das populações indígenas. Além disso, o trabalho com 
indígenas me fez vivenciar de forma mais próxima a proposta da UNILA de integração dos 
povos latino-americanos e me fez perceber que a integração começa a partir de cada um de 
nós e para que ela ocorra precisamos estar abertos ao diferente. Todo esforço valeu a pena 
e apesar da desistência de dois dos discentes monitorados – motivada por questões pessoais 
-, os que permaneceram da universidade fortaleceram seus vínculos com a mesma, e 
superaram as dificuldades que apresentaram no início da monitoria, agora conseguem 
resolver a maioria das questões sem necessidade de ajuda, no entanto o acompanhamento 
continua constante e me coloco a disposição sempre que necessário. Novos monitorados 
ingressaram no projeto pelo PSIN 2022 e com estes, novos desafios surgem, mas a vontade 
de monitorar continua a mesma. Fui ajudado quando cheguei na universidade e agora estou 
ajudando outros estudantes, meu grande sonho é fazer com que essa semente seja semeada 
na universidade e que a monitoria gere novos monitores a partir dos monitorados, assim como 
aconteceu comigo, pois, só quem já precisou de ajuda sabe a importância de uma mão 
estendida. Para melhorar o projeto acredito que seja necessária a conscientização dos 
professores sobre os diferentes grupos sociais que ingressam na universidade, principalmente 
sobre os grupos indígenas, sobre os quais sabemos tão pouco. É preciso se questionar sobre 
as motivações que os levaram à universidade, como a formação acadêmica pode contribuir 
em sua comunidade, o ritmo que estão acostumados a trabalhar, qual sua relação com a 
tecnologia, etc. Além disso, acredito que o ingresso de monitores indígenas levaria a monitoria 
a um outro nível, pois, quem melhor que os indígenas para entender os indígenas? Não é 
mesmo? 

2. AGRADECIMENTOS 

À Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA) pelo financiamento da bolsa por meio do Edital 17/2022, ao Departamento de Apoio Acadêmico 
ao Aluno (DAAA) pela constante assessoria, aos meus pares na monitoria, aos discentes monitorados 
que me permitiram aprender junto com eles e a falar com eles.  
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este relato de experiência é resultado do processo do programa de monitoria acadêmica 
(PROMA) como discente voluntário, que objetiva viabilizar atividades de acompanhamento 
discente como mecanismo de reforço, vinculadas às necessidades de formação acadêmica 
dos estudantes de graduação, aprimorando o processo de ensino e aprendizagem, e relacio-
nado ao conteúdo programático do componente curricular Libras na Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana (UNILA). A iniciativa da monitoria foi proposta pela professora 
convidada Nahla Yatim, que sabendo que eu já tinha um conhecimento prévio na área obtido 
por meio de três certificações na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), uma pelo Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) e duas pelo Centro de Educação Tecnoló-
gica do Amazonas (CETAM) na cidade de Manaus – Amazonas. Como monitor tive a função 
de acompanhar os estudantes no desenvolvimento das atividades linguísticas e de comuni-
cação relacionadas à Língua Brasileira de Sinais. As atividades aconteceram durante as aulas 
administradas pela professora para acompanhar de perto as demandas que as turmas pode-
riam ter no primeiro contato com a LIBRAS e na hora de desenvolver as atividades formativas. 
Algumas assessorias aconteceram inicialmente de forma remota, utilizando principalmente o 
WhatsApp para instruir como realizar determinada configuração de mão, no entanto se fez 
necessário trabalhar de forma presencial e mais assídua para os monitorados conseguirem 
absorver melhor o conteúdo. Antes do início da monitoria realizei uma formação sobre os 
processos para executar a monitoria, o que facilitou na hora de realizar os relatórios entregues 
ao Departamento de Apoio Acadêmico ao Aluno (DAAA). Nas turmas se fizeram presentes 
estudantes que precisavam de um acompanhamento mais de perto, a saber, discentes com 
baixa visão, deficiência auditiva lateral, estudantes internacionais com pouco domínio da lín-
gua portuguesa e estudantes indígenas. Assim, acompanhei o desenvolvimento das ativida-
des propostas em sala de aula, auxiliando na realização de diálogos, no incentivo da comuni-
cação direta com a professora reforçando a importância de não ter medo de errar na hora de 
executar algum sinal. O trabalho foi desafiador, pois a variação linguística dos sinais se fez 
presente, mas foi muito gratificante porque aprendi sinais novos e estruturas gramaticais des-
conhecidas até então. Apesar das dificuldades, o processo de monitoria voluntária foi edifi-
cante para minha formação, pois, como futuro educador, eu acredito na importância da aces-
sibilidade no processo da educação para todas e todos, principalmente aquelas que costu-
mam ser esquecidas por políticas públicas, como é o caso da população surda. Além disso, o 
contato direto com uma professora surda me fez vivenciar de forma mais próxima a importân-
cia da aprendizagem da LIBRAS como forma de garantir a preservação da identidade de 
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pessoas e comunidades surdas, pois a integração dos povos começa a partir de cada um de 
nós e para que ela ocorra precisamos estar abertos ao diferente. Para melhorar o projeto 
acredito que sejam necessárias atividades complementares e constantes em todos os cursos 
de graduação almejando ser uma universidade mais inclusiva com a população surda, pois 
uma grande parcela desta comunidade possui dificuldades com o português e da preferência 
por se comunicar na sua língua nativa. 

2. AGRADECIMENTOS 

À Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA) pela oportunidade de participação como bolsista voluntário por meio do Edital 159/2022 e à 
Professora Doutoranda Nahla Yatim pela assessoria constante.  
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

          Em busca de uma efetiva integração do aluno com deficiência visual, os integrantes do 

Núcleo de Apoio à Acessibilidade e Inclusão (NAAI), trabalhamos em conjunto para defender 

essa integração, que é uma questão de direitos humanos, e de garantir uma harmonia para o 

aprendizado do aluno, como mais um estudante da UNILA. Porque segundo Dias, “uma 

integração promove a inserção natural no meio educativo comum, e é facilitadora do processo 

de socialização” (1995, p.65). No meu caso, desde o início trabalhei com o aluno Júlio César 

Pereira, estudante do curso de Administração Pública e Políticas Públicas, primeiramente, 

com a disciplina Direito Administrativo I, ministrada pela professora Cibele Cheron, e agora, 

estamos iniciando um novo semestre, com Direito Administrativo II. No contexto da pandemia 

da COVID-19 e as suas dificuldades, juntos, e apesar das adversidades, unidos pudemos 

realizar os trabalhos. As atividades realizadas foram de adequação de materiais didáticos 

como livros, artigos, textos de acordo às bibliografias passadas pela docente a través do 

SIGAA, no escritório do NAAI, no campus do JU. A adequação dos materiais, entregues com 

antecedência, facilita para o aluno quando a docente for ministrar a matéria, isso possibilitou 

para o aluno debater sobre o tema da semana durante a aula, a través de um diálogo 

dinâmico, com exemplos, e, esse conjunto fomentou a integração do aluno tutorado com os 

demais colegas, com estudos de caso sobre direito administrativo, a função do servidor 

público e as leis. Além disso, foi feita a mobilidade, de maneira remota, gravando a aula em 

vídeo MP4, pelo Google Meet e depois converter em formato áudio MP3 com programas e 

apps específicos para isso, e depois passar pelo WhatsApp para o aluno, assim, se fez uma 

prática da memória, pelo fato de se tratar de muitas leis e súmulas específicas, vi a 
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necessidade de ativar a memória dessa maneira. A docente, como material complementar de 

estudo, passou vídeos da plataforma YouTube sobre temas específicos da aula como material 

de ajuda, foram feitos também downloads dos vídeos e convertidos à áudio MP3 e repassados 

via WhatsApp, com numeração e títulos no formato solicitado pelo aluno, para que assim ele 

possa manter organizados os materiais em pastas no seu computador. Também tivemos a 

oportunidade de realizar juntos um podcast, sobre uma obra teatral, analisando e 

contextualizando a obra com os princípios da Administração Pública. Por ser do curso de 

Relações Internacionais e Integração, vi que Direito Administrativo contribuiu para a minha 

formação, e também para conhecer as leis do Brasil, pois sou estrangeira, sou paraguaia, e 

também se deu a oportunidade de treinar o espanhol do tutorado. Este trabalho em conjunto 

possibilitou que além do laço laboral, criar um ambiente de respeito e amizade com o tutorado, 

tornando assim a comunicação mais fácil e fluida. Esta ação contribui tanto para o tutor, como 

para o tutorado, considero uma experiencia formativa, na construção de materiais e recursos 

adaptados, que deram suporte ao aprendizado do aluno, além da permanência de ambos 

atores, no ensino do tutorado, como no recebimento de bolsa para o tutor. Os estudos e as 

reflexões, sem lugar a dúvidas provocaram transformações, no aluno, como no monitor. Há 

muito ainda por aprender e refletir sobre as estratégias diferenciadas que facilitam o 

aprendizado, o caminho é longo, e por parte do departamento, dos seus diretores, 

coordenadores, técnicos, tutores e alunos a formação deverá ser continuada e deve fazer 

parte do cotidiano, sempre mantendo a articulação para esta ação afirmativa, e considero que 

estamos indo ao rumo certo.  

2. REFERÊNCIA. 

DIAS, M. Ver, não ver e conviver. Lisboa:  Secretariado Nacional Para a Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência, 1995. 

3. AGRADECIMENTOS 

Agradeço à PROGRAD/UNILA, que reconheceu o meu esforço com os meus estudos, me deu 

a oportunidade, e financia a minha bolsa. Ao me conceder a Monitoria de Ensino na 

modalidade de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, ajudou a aliviar o meu 

fardo financeiro, o que me permite focar no aspecto mais importante, a do aprendizado de 

qualidade. Ajudar, ensinar, aprender, isso me faz sentir integrada, incluída, assim como 

imagino que o Júlio se sente. Muito obrigada também à equipe do NAAI, muito obrigada 

UNILA.  
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COMUNIDADE II: ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

Steven Manuel Cruz González 
Estudante do curso de Medicina - Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da 

Natureza - ILACVN - UNILA 
Programa de Monitoria Acadêmica (PROMA)  

E-mail: smc.gonzalez.2018@aluno.unila.edu.br 
  

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
As atividades desenvolvidas na monitoria acadêmica em PIESC II foram essencialmente 
remotas e síncronas. Os encontros eram realizados semanalmente através do Google Meet, 
sendo a data e horário previamente definidos junto aos representantes da turma discente, 
para garantir maior adesão às atividades. Esses encontros permitiram acompanhar o 
processo de adaptação dos estudantes através do diálogo, conhecendo suas necessidades, 
tanto dentro dos módulos do curso quanto da universidade e da vida universitária no geral. 
Ademais, com a preparação de atividades para melhoria do aprendizado, os encontros 
auxiliaram na fixação do conteúdo abordado no módulo e na facilitação do aprendizado via 
metodologia ativa, além de servir como espaço para sanar dúvidas e obter auxílio para a 
realização de atividades, bem como acompanhamento de portfólio e materiais. Os encontros 
eram organizados conforme a sequência de conteúdos administrados em aula e as 
necessidades da turma, com a finalidade de expor o conteúdo de uma forma didática e 
palatável, com exemplos, experiências reais, casos hipotéticos, questões de prova, estudos 
de caso e questionários online. Assim, o material era organizado em slides criados na 
plataforma Canva, e posteriormente compartilhado durante o encontro e na sala de Classroom 
dos monitores e discentes. A monitoria foi administrada por dois monitores do curso de 
Medicina, um venezuelano do oitavo período e um brasileiro do quarto período, o que também 
foi muito interessante pois permitiu uma troca de experiências bastante rica e também facilitou 
a comunicação entre eles e a turma discente em português e espanhol, tanto nos encontros 
quanto na passagem de informações através das plataformas de contato. Os dois monitores 
trabalharam em conjunto dividindo as responsabilidades para cada encontro, cada um era 
responsável de um tema ou uma parte do tema a ser abordado e também da criação do 
material complementar a ser utilizado. A monitoria acadêmica é uma atividade muito 
importante e contribui grandemente para a formação do monitor pois exige o desenvolvimento 
de competências e habilidades envolvendo conhecimentos teóricos e práticos, atitudes e 
ideias inovadoras necessárias para a realização dos encontros, criação de materiais, 
capacidade de síntese dos conteúdos e de comunicação. Para os discentes, é um espaço 
muito valioso que contribui para a permanência deles na UNILA e a integralização no curso, 
especialmente para os discentes no primeiro ano, como é o caso, pois os acadêmicos estão 
se adaptando a uma nova fase da vida acadêmica e pessoal ao construir uma rotina de 
estudos para todos os módulos e disciplinas, ao mesmo tempo que devem participar de 
atividades extracurriculares e também afrontar os desafios pessoais do dia a dia como 
estudantes universitários. Assim, na monitoria eles conseguem participar de atividades que 
facilitam a fixação de conteúdo, resolução de dúvidas, criação de vínculo entre eles, 
acompanhamento pessoal, integração com os discentes veteranos e também aquisição de 
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conhecimentos que serão úteis para os outros módulos programáticos e a vida acadêmica no 
geral, o que é importantíssimo para a permanência deles na universidade e a futura 
participação deles em atividades de ensino, pesquisa e extensão. As atividades da monitoria 
devem ser realizadas com uma frequência que seja benéfica para a turma e os monitores para 
que garanta o cumprimento dos seus objetivos. Finalmente, a integração teórico-prática 
poderá ser executada de uma forma mais interessante através de atividades presenciais nos 
campos de prática.  

2. AGRADECIMENTOS 

A PROGRAD/UNILA que incentiva a realização de atividades de ensino como o PROMA e a 
concessão de bolsas para os discentes monitores. Agradeço o financiamento da minha bolsa 
para a participação desse valioso programa. 
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

No contexto da educação médica vivenciada por discentes do curso de Medicina da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a metodologia de ensino segue as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, cujo os alunos atuam de forma ativa em relação ao seu 
processo de ensino-aprendizagem, a fim de que, aliado a diversificadas estratégias de 
construção do conhecimento, tornem os conteúdos significativos e relevantes para o campo 
prático. A monitoria acadêmica em Prática Médica, neste quesito, permite facilitar o estudo 
teórico baseado na solução de problemas práticos e reais, vivenciados em diferentes pontos 
assistenciais de saúde no município de Foz do Iguaçu. A monitoria é um espaço educacional 
de troca de conhecimento entre os acadêmicos do 4º período de Medicina, que visa estimular 
o raciocínio clínico correlacionando com outras áreas dentro da graduação das ciências da 
saúde, como também fortalece a aprendizagem para aqueles que encontram dificuldades, 
principalmente no que tange ao primeiro contato entre aluno e paciente e entre o aluno e a 
equipe multidisciplinar. As atividades se desenvolveram entre o período de 16/05/22 a 
06/08/22, com conteúdo majoritariamente prático realizado em duas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), sendo elas: João Samek e Walter Cavalcante Barbosa; bem como no 
Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Dentre as funções exercidas pela monitora, estão 
o acompanhamento do discente através de observação e orientação quanto ao processo de 
adaptação ao novo ambiente e ao primeiro contato com pacientes e equipe assistencial, 
permitindo a vivência do acadêmico dentro do Sistêmica Único de Saúde, com foco principal 
no atendimento às demandas relacionadas a saúde do adulto e a saúde mental. Dentre as 
atividades desenvolvidas na prática, destacam-se: a) a orientação do aluno quanto ao 
desenvolvimento da anamnese e do exame físico; b) estímulo à criação de hipóteses 
diagnósticas sindrômicas e topográficas levando assim aos diagnósticos diferenciais; c) 
análise e interpretação de exames complementares; d) discussão dos casos clínicos em 
formato de roda de conversa para construção conjunta do raciocínio clínico; e) elaboração de 
material multimídia para aula virtual; f) correções e sugestões quanto ao exame clínico 
redigido pelo aluno e enviado a monitora. Somado às atividades anteriormente descritas, 
também era de competência da monitora a elaboração de feedback individual de cada aluno, 
descrevendo sua participação e evolução para ser encaminhada ao professor orientador e ao 
professor preceptor. O programa de monitoria possibilitou ao monitor revisar conteúdos e 
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buscar por mais conhecimentos além dos conteúdos exigidos no componente curricular, 
também permitiu dar autonomia com o aumento do senso de responsabilidade diante da 
aprendizagem e na transmissão de conhecimentos adquiridos na faculdade aos alunos que 
estão iniciando sua vida acadêmica e em processo de construção profissional médica, como 
também ampliou o vínculo entre monitor e aluno, favorecendo o acolhimento durante a 
graduação, além de proporcionar amadurecimento acadêmico e profissional, projetando um 
futuro com compartilhamento de experiências através da docência. Diante de tudo isso, ter 
contribuído para construção do conhecimento de colegas foi gratificante e além disso, 
entender a importância de que quanto mais os alunos estiverem engajados através de 
monitorias, mais cedo irão desenvolver habilidades de comunicação e raciocínio clínico com 
seus pacientes, com objetivo de tornar mais fácil a resolução de problemas e tomada de 
decisão durante os últimos anos da faculdade de medicina, que é o internato. 

2. AGRADECIMENTOS 

Agradeço a PROGRAD/UNILA pelo financiamento de bolsa durante a execução das 
atividades.  
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E-mail: yjf.hernandez.2019@aluno.unila.edu.br

1. RELATO DE EXPERIENCIA

Las actividades de monitoria de Alfabetización Académica e Inmersión en el Ambiente
Universitario, que hace parte del Programa de monitoria de enseñanza en la modalidad de
promoción de la permanencia de los estudiantes indígenas, refugiados y portadores de visa
humanitaria, se desarrolló en el semestre anterior teniendo en cuenta la transición entre las
clases remotas y las clases presenciales, por tanto, parte de las monitorias fueron realizadas
de manera presencial con horarios diferentes durante tres días a la semana en el Jardín
Universitario (JU) en la sala del Centro Interdisciplinario de Investigación y Práctica en
Educación Intercultural (NIPPEI), también se desarrolló de manera remota mediante
acompañamiento vía WhatsApp porque era el medio más accesible debido a mala conexión
de internet dentro de sus comunidades. Mi labor está enfocado en apoyar a los estudiantes
indígenas en las dudas y dificultades que tengan, tanto en su llegada como en su
permanencia dentro de la universidad, enseñar cómo Indagar a través de internet teniendo
en cuenta fuentes confiables, mostrar como hacer la bibliografía, citaciones y referencias en
los textos escritos, proporcionar información sobre varias alternativas de hacer
presentaciones o slide, reforzar la capacidad para realizar lecturas, cómo estudiar un texto
teniendo en cuenta los puntos claves, transmitir conocimiento sobre herramientas digitales
como el uso de google Drive así mismo sus componentes; documento, hojas de cálculo,
presentaciones, jamboard y classroom etc, orientar sobre la estructura de los escritos
académicos como resumen, ensayo, reseña, artículo, mapa mental entre otros, ayudar en la
comprensión del uso de Zimbra, Sigaa, Sigaa eventos y el Sigaa académico, enseñar e
informar sobre el tema de las actividades complementarias, facilitar la comprensión de los
documentos de aviso cómo la Bolsa permanencia y auxilio estudiantil entre otros, realización
de entrevista con enfoque sociolingüístico a los ingresantes por el PSIN 2022, apoyo y
recepción en su llegada e instalación en el alojamiento, que incluye proporcionar información

1 Wayuunaiki: Lengua Indigena del pueblo Wayuu.
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sobre rutas y horarios de avión y buses para llegar a Foz, orientación y acompañamiento en
el proceso de documentación como: CPF, CRNM, Cuenta Bancaria, SUS y CRAS. Estas
acciones son esenciales para la permanencia y adaptación de los estudiantes a su llegada a
la Ciudad, porque la mayoría viene con limitaciones y dificultades que por sí solos no
pueden afrontar y entramos en sus procesos de transición y adaptación como un apoyo
fundamental, porque dentro de la universidad no solo está el desafió de lo académico, sino
que se presenta un desafío multidimensional, que abarca el ámbito social, económico,
político y cultural y lingüístico, la monitoria así como la experiencia que se tiene de ella,
ayuda a que se tenga mejor comprensión de la dinámica que se desarrolla dentro de la
universidad, comprendiendo que hay varias cultural y maneras de saber y aprender, por otro
lado no solo beneficia a los estudiantes que son parte del grupo objetivo, sino también a los
que dan monitoria, porque proporciona una experiencia enriquecedora que amplía el
aprendizaje tanto a nivel profesional y humano.

2. AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento a la Pro-Rectoría de Graduación (PROGRAD/UNILA) por financiar la beca que
hizo posible mi participación en este programa, agradezco también al Centro Interdisciplinario de
Investigación y Práctica en Educación Intercultural (NIPPEI) y a la Comisión de Acceso y
Permanencia de los Pueblos Indígenas de UNILA (CAPPI- UNILA) por apoyarme en este proceso de
aprendizaje.
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Monitoria da Disciplina Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde II  

Yasmin Rafaela Correia Fakih  

Estudante do Curso de Saúde Coletiva – Instituto Latino-americano de Ciência da Vida e da Natureza 
( ILACVN ) – UNILA. 

Programa de Monitoria Acadêmica- PROMA 

E-mail: yrc.fakih.2018@aluno.unila.edu.br  

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Relato Yasmin :  

As atividades de monitoria ocorreram via virtual ,por meio da plataforma Google Meet para 
os alunos da disciplina Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde II. O foco das atividades 
foi baseado em discussões sobre os temas da disciplina e trabalhos propostos pela 
professora Gladys com a finalidade de entender o que foi passado em sala de forma mais 
aprofundada. Essa atividade de monitoria contribui e para a formação profissional dos 
alunos e também para sua saúde mental , pois em alguns casos em que o aluno tem 
dificuldade na disciplina ele se sente incapaz de conclui-la optando assim pelo trancamento 
dificultando sua formação. A monitoria contribuiu também para a minha formação, pois 
adquiri experiência de ensino acadêmico, desenvolvi habilidades de comunicação quando 
estava explicando algo que o aluno não entendia e adquiri também responsabilidade 
interpessoal. Acredito que qualificaria ainda mais a monitoria se os alunos compreendesse a 
importância dessa atividade e participassem mais tanto como aluno como futuros monitores 
também.  

2. REFERÊNCIAS 
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Bases da saúde coletiva. 2. ed. rev. ampl. Londrina, PR: EdUEL, 2017. 576 p. ISBN: 
9788572169219. 

VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, Ana Maria. Gestão em saúde. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. xiv ; 383 p. ISBN: 9788527717083. 

IBAÑEZ, Nelson; ELIAS, Paulo Eduardo Mangeon; SEIXAS, Paulo Eduardo D'Ângelo (Org). 
Política e gestão pública em saúde. São Paulo: Hucitec, 2015. 827 p +. ISBN: 
9788579700873. 

3. AGRADECIMENTOS 

Agradeço a PROGRAD/UNILA pela oportunidade única e também agradeço a professora 
Gladys pelo acolhimento, profissionalismo e cuidado com nós monitoras, ela é muito adepta 
desse programa excelente.   
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