
OFICINAS PARA O III SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 

Professor(a)  proponente Título da oficina Resumo Vagas 

Juliana Doronin Conhecendo o Viver 
Melhor: Experiência de 
extensão com idosos em 
IES e sua vinculação ao 
Ensino e a Pesquisa 

Consiste em oportunizar a efetiva relação entre 
Comunidade e Universidade, permitindo ao aluno o 
aprendizado a partir do contato cotidiano com a 
população, bem como, oferecer a população acima de 
sessenta anos espaço para se colocarem enquanto 
sujeito protagonista de sua vida e será sistematizada em 
dois momentos. 1- Explanação do Projeto iniciado em 
2015 e renovado em 2016 até 2018, com destaque para 
principais motivações; justificativas; objetivos; 
contextualização; execução, recursos, dificuldades e 
possibilidades do projeto e; 2- Exposição através do relato 
de experiências de inspirações, repercussões e 
contribuições na área da pesquisa, que o projeto 
possibilitou até o momento. Os relatos serão realizados 
por ex-alunas, atualmente profissionais que tratarão de 
suas experiências de pesquisas publicadas à partir da 
vivência quando eram discentes do projeto, além do relato 
de experiência da orientadora atual, que falará sobre sua 
pesquisa de doutorado (PUC-SP) em andamento, 
possibilitando aos oficineiros a percepção do Tripé da 
Universidade - ensino-pesquisa e extensão- presentes no 
projeto 
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Willian Augusto de Melo Introdução ao DATASUS 
como Sistemas de 
Informação em Saúde 

Objetivo: Conhecimento básico sobre o DATASUS como 
ferramenta que subsidia as condições de saúde da 
população; efetuar tabulações essenciais através do 
programa TabNet. 
 
Metodologia: Demonstração e realização de exercícios 
com casos reais utilizando o TabNet. 
 
Local necessário: laboratório de informática da 
UNESPAR. 
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Maria Antonia Interface da Educação e 
Saúde em atividades de 
extensão 

A oficina objetiva subsidiar profissionais na execução de 
Atividades de extensão que façam a interface Educação e 
Saúde, com foco na formação humana. Apresentar e 
experienciar técnicas que possibilitem uma aprendizagem 
significativa quando da realização de atividade educativas, 
estimulando o profissional a desenvolver ações que 
estimulem um processo permanente de educação. 
Materiais necessários: data-show, som e sala grande 
(com o dobro do tamanho para 25 pessoas e cortina) 
OBS: os participantes devem estar trajados de forma 
confortável. 
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Franciele Zanardo Bohm, 
Paulo Alfredo Feitoza 
Bohm e Caroline Oenning 
de Oliveira 

Construção e manutenção 
de hortas orgânicas 

O cultivo de hortas orgânicas proporciona uma 
alimentação saudável e constitui uma alternativa de renda 
para as famílias. Este modelo de produção de alimentos é 
sustentável e não agride o meio ambiente, já que não 
utiliza agroquímicos, que contaminam o meio ambiente e 
prejudicam a saúde humana. A oficina acontecerá na 
horta orgânica do campus da UNESPAR de Paranavaí 
onde serão abordados conceitos sobre o cultivo orgânico 
e os benefícios proporcionados pelos alimentos obtidos 
por este sistema. Serão construídas sementeiras, serão 
observadas técnicas de irrigação, compostagem, plantio 
de hortaliças no solo e em hortas verticais. Acontecerá 
também a visita ao horto de plantas aromáticas e 
medicinais com o objetivo de resgatar a importância da 
utilização correta das plantas em benefício da saúde 
humana. 
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Anibal Pagamunici Oficina de materiais 
didáticos pedagógicos 
como contribuição para o 
processo de ensino-
aprendizagem 

A oficina de materiais didáticos pedagógicos é mais uma 
contribuição para o ensino da Geografia. Objetiva a 
confecção de material didático pedagógico, visando 
aproximação da concretude dos conceitos e categorias da 
ciência geográfica, além de indicar estratégias para a 
introdução de novos conteúdos nas aulas de geografia. A 
metodologia desta oficina se embasará na confecção de 
alguns instrumentos, que possam auxiliar na 
concretização de conceitos ensinados. Serão também 
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analisadas várias formas de introduzir um novo conteúdo 
geográfico, visando o entendimento, contextualizado da 
disciplina geográfica e a realidade da sociedade. Os 
nomes autores e livros que serviram de parâmetro para 
esta oficina será fornecido durante a execução do evento. 

Isabel Cristina O Conhecimento Lúdico na 
Educação Infantil: trabalhos 
criativos 

Por meio das atividades lúdicas e educativas, com  
crianças  carentes,  é  possível  retirá-las do cotidiano  da  
realidade  social na qual encontram-se  inseridas, ao  
mesmo  tempo,  esse  espaço amplia a formação  da 
criança através do brincar que é muito importante para 
elas, pois por meio dessa ação a aprendizagem se torna 
mais significativa. 
 
Materiais necessários:  6 Folhas de Eva, Cores variadas 
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Isabela Candeloro Campoi 
(orientadora), Camila Assis 
Lemes (bolsista) 

Diversidade sexual e de 
gênero: entendendo 
conceitos e construindo 
direitos 

A oficina pretende problematizar termos e conceitos 
ligados à diversidade sexual e de gênero no sentido de 
esclarecer aos interessados sobre esta temática. 
Considera-se tal discussão necessária em virtude dos 
altos índices de violência homofóbica no Brasil. 
Materiais necessários: Data show e caixas de som. 
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Éder Novak 
(mais 6 alunos) 

História e cultura indígena: 
Quebrando Preconceitos 

Esta oficina é resultado do Projeto de Extensão 
"Aproximando universidade e escola, teoria e prática: 
oficinas de história e cultura indígena nos campos de 
estágio", desenvolvido pelo Colegiado de História da 
UNESPAR - Campus de Paranavaí. Tem como objetivo 
combater os preconceitos e estereótipos presentes em 
nossa sociedade em relação à temática História e Cultura 
Indígena. 
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Virgílio Bernardino; 
Bruno Teixeira Stramaro 
(bolsista) 
 

A cartografia e 
mapeamento digital ao 
alcance de todos 

Utilizaremos recursos de Geotecnologias (Cartografia 
Digital). Serão desenvolvidos: base de dados geográfica 
(mapas, imagens e dados vetoriais), exercícios vinculados 
a softwares de domínio público adequados/customizados 
para as aplicações na educação e pesquisa. 
Local/Material necessário: Projetor e laboratório de 
informática da Geografia 
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Dandara N. Spigolon; 
Kely Stevanato 

Como fazer pesquisa 
bibliográfica utilizando a 
Biblioteca Virtual em Saúde 

A área da saúde com as mudanças do mundo atual e 
transição epidemiológica mostra a importância do elo de 
uma boa pesquisa cientifica com a prática clínica em 
todos os níveis de atenção à saúde, assim, usar de fontes 
de informações confiáveis e de qualidade contribui para o 
desenvolvimento de pesquisas cientificas eficazes. Logo, 
saber como buscar e onde encontrar estas informações, 
pode impactar nos desfechos analisados. No Brasil temos 
a BVS, que é um espaço virtual confiável e formado por 
uma rede de fontes de informações em saúde. Permite 
pesquisas bibliográficas de resumos e/ ou artigos 
completos na área da saúde. 
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