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O Projeto Comunitário propicia uma vivência coletiva, que
privilegia a cultura do nós, ao invés da cultura do eu,
enfatizando o poder da união, por meio da contribuição de
cada envolvido. Sem a doce ilusão de mudar o mundo, mas
mudar o que está ao nosso alcance; não no sentido heróico,
em que temos de dar conta e carregar o mundo nas costas,
mas no sentido de assumirmos a nossa parcela de responsa-
bilidade dentro de nossas possibilidades.
O foco das ações, neste sentido, gira em torno de propiciar
aos acadêmicos experiências que envolvam a empatia nas
relações sociais, por meio do contato com realidades que
ultrapassam o seu cotidiano e ampliam o seu repertório pes-
soal, com lições e aprendizados que não podem ser encon-
trados nos livros.  Essas experiências têm o objetivo de propi-
ciar que os acadêmicos saiam de uma possível condição de
indiferença, para uma atitude de indignação e ação positiva
e transformadora. Esta semente de esperança deve ser a
que irá permanecer nos corações de nossos jovens.
O propósito é desparalisar, evitando que a acomodação e a
indiferença que se tornem atitudes comuns diante dos ab-
surdos e das situações alarmantes com as quais nos depara-
mos constantemente na vida coletiva.
A intenção é desenvolver a sensibilidade solidária por meio
do desenvolvimento de competências sociais, a partir da
experiência vivencial com a solidariedade. Semear a consci-
ência solidária e a cultura de paz, por meio da reflexão e
ação, para que assim os acadêmicos se comprometam efe-
tivamente enquanto cidadãos humanos e planetários.
Nossa gratidão a todos os atores envolvidos nessa proposta
coletiva, construída a muitas mãos e corações solidários.

Mari Regina Anastácio
Coordenadora do Núcleo de Projetos Comunitários da PUCPR
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O PROJETO COMUNITÁRIO NA PUCPR

‘Um dos grandes desafios da sociedade brasileira é visualizar um campo de possibilidades à inovação, por meio de
novas formas de atuação política da sociedade civil, incentivando a inserção da população nos processos decisórios da
realidade brasileira. O que compreende o despertar dos indivíduos para a condição de cidadãos. Aspecto este, que sem
dúvida cabe a educação mobilizar. Neste sentido, a PUCPR atua com incisiva preocupação na formação não só intelectual
de seus acadêmicos, mas também humana e cidadã.

O Projeto Comunitário apresenta-se como ferramenta de auxílio para o alcance da missão da PUCPR, em que figura
o compromisso com os princípios éticos, cristãos e maristas. Desta forma, o referido projeto, contribui para o processo de
consolidação de uma cultura de responsabilidade e integração social. Ao mesmo tempo em que consolida a preocupação
desta Pontifícia com uma formação não somente profissional, mas também humana, uma formação para a vida.

O Projeto Comunitário começou a ser implantado na PUCPR em 2002, aprovado pelo Conselho Universitário
(CONSUN), por meio da Resolução 107/2001. Constitui-se um Programa de Aprendizagem (PA ) caracterizado como
atividade complementar (totalizando 36 horas), integrante do currículo dos cursos de graduação da PUCPR. É operacionalizado
por meio de planos de ações previamente aprovados pelo Núcleo de Projetos Comunitários, vinculado à Pró-Reitoria
Comunitária e de Extensão.

Apresenta-se também, como uma estratégia de aprendizagem inovadora, uma vez que é vivencial, ou seja, o
acadêmico tem a possibilidade de experimentar situações reais, e não apenas contemplá-las teoricamente. O que vem
apresentado resultados significativos.
Por tratar-se de uma atividade curricular comum a todos os cursos de graduação, está presente em todos os Câmpus da
PUCPR: Câmpus Curitiba e Câmpus São José dos Pinhais, desde 2002; Câmpus Londrina, desde 2004; Câmpus Toledo,
desde 2005 e Câmpus Maringá, a partir de 2006.

Cerca de 3.200 inscrições são realizadas semestralmente por acadêmicos dos 54 cursos de graduação, tendo a
opção de escolher entre cerca 2.000 atividades que ocorrem em 128 locais diferentes, em 28 municípios, e em diversas
áreas, tais como: cidadania, cultura, educação, esporte e recreação, geração de renda, meio ambiente e saúde. Tendo
também a possibilidade de optar para atuar junto aos seguintes públicos: adultos, crianças e adolescentes, comunidade,
idosos, pacientes hospitalares e pessoas com deficiência.

Para o desenvolvimento das ações sociais, o Núcleo de Projetos Comunitários mantém convênio com instituições
sociais e órgãos públicos de cunho social; recebe propostas alternativas provenientes da comunidade interna da PUCPR,
além de propor e gerir alguns programas.

1 PA (Programa de Aprendizagem) - Substitui o termo disciplina dentro da nova concepção de ensino - aprendizagem adotada pela PUCPR a partir

da reestruturação pedagógica ocorrida em 2000. "Condições e procedimentos que facilitam o desenvolvimento do processo de aprendizagem".

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, 2000, p. 73).
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A REDE SOCIAL DO PROJETO COMUNITÁRIO

A Rede Social do Projeto Comunitário contempla um conjunto de práticas sócio-comunitárias e ambientais por meio
da atuação discente, na execução de ações que oportunizam o desenvolvimento de competências e permitem a formação
de uma consciência socialmente responsável, capaz de enfrentar a complexidade da vida social na atualidade.

A rede social do Projeto Comunitário integra:

a) Rede Externa:
• Instituições sociais pertencentes à sociedade civil (Terceiro setor);
• Instituições públicas (Primeiro setor), voltadas para questões de cunho social e/ou ambiental.
A parceria com essas instituições é formalizada mediante assinatura de Termo de Cooperação Técnica.

b) Rede Interna:
b.1) Teia Institucional:

Vinculada à Associação Paranaense de Cultura, mantenedora da PUCPR, tem-se:
• Parceria com o complexo de saúde ALIANÇA SAÚDE (quatro hospitais, três unidades de especialidades, duas unidades
de atenção básica, oito unidades com coordenação mista entre a PUCPR e o setor público);
• Núcleos do Programa de Ação Comunitária e Ambiental - PROAÇÃO (cinco Núcleos Comunitários);
• Centro de Educação Infantil Marcelino Champagnat.

b.2) Teia Acadêmica:
• Proposições oriundas de acadêmicos dos cursos de graduação (individualmente ou em equipe), vinculadas à área
acadêmica e/ou instituições sociais;
• Proposições oriundas de professores dos cursos de graduação.
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b.3) Programas geridos pelo Núcleo de Projetos Comunitários:
Programas sociais organizados e geridos pelo Núcleo de Projetos Comunitários, a saber:
• Programa Mutirão: compreende ações ambientais e/ou sócio-educativas de interesse de organizações sociais e comu-
nidades em situação de vulnerabilidade;
• Programa Comunhão de Saberes: voltado à atuação em escolas públicas municipais e estaduais. Configura-se como
um conjunto de ações que buscam a inclusão educacional e inclusão social mediante ações complementares à escola;
• Programa Venha Brincar na PUCPR: ocorre nas dependências da PUCPR (Câmpus Curitiba) voltado para crianças em
situação de vulnerabilidade social. O objetivo é ofertar ações culturais e lúdico-educativas que promovam a cidadania e
colaborem para a inclusão social. Está vinculada a essas ações, a estruturação de sonhos futuros, cuja base de construção
é continuar estudando;
• Programa Caravanas (cidadania, saúde, escolar, solidária e ambiental): sempre desenvolvidas em comunidades caren-
tes. A intenção dessa proposta é refletir a situação social da comunidade e a partir dessa compreensão trocar conheci-
mentos, criando a conscientização social e a mobilização solidária;
• Programa Integralidade Ecológica: compreende um conjunto de projetos na área ambiental e, também, insere trans-
versalmente o tema ecologia em diversas frentes de atuação do Núcleo de Projetos Comunitários, por meio da educa-
ção e a conscientização ecológica junto aos diversos públicos atendidos.

A OPERACIONALIZAÇÃO

A cada semestre o Projeto Comunitário integra novas instituições e novos programas para o desenvolvimento de
suas ações sociais.

O projeto é constituído de cinco etapas, no que se refere aos procedimentos relacionados aos aspectos de controle
acadêmico dos estudantes matriculados neste Programa de Aprendizagem, a saber:

Primeira etapa - Participação dos acadêmicos na Etapa de Preparação. É pré-requisito para realizar a inscrição nas ações
sociais ofertadas pelo Núcleo de Projetos Comunitários. Durante a Etapa de Preparação são repassadas informações, aos
acadêmicos, e realizadas discussões relacionadas às questões sociais que emergem da realidade, com o intuito de sensibilizá-
los para atuação nas ações sociais.

Segunda etapa - Inscrição pelos acadêmicos nas ações sociais no site do Projeto Comunitário.

Terceira etapa - Realização das ações sociais pelos acadêmicos.

Quarta etapa - Preenchimento da Avaliação Final via site do Projeto Comunitário, ou sistema IGER, referente a cada
inscrição e ação realizada.

Quinta etapa - Validação de freqüência dos acadêmicos pelo Núcleo de Projetos Comunitários (formulário encaminhado
pelos responsáveis pelas ações sociais).
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Esferas avaliadas:
Acadêmicos avaliam: o Núcleo de Projetos Comunitários, a instituição e a ação desenvolvida; sua atuação; indicam quais
habilidades e competências que julgam ter desenvolvido e em que grau.
Instituições avaliam: o Núcleo de Projetos Comunitários; se auto-avaliam; e também os resultados obtidos por meio da
atuação dos acadêmicos.

Núcleo de Projetos Comunitários avalia: Instituições e ações desenvolvidas.
Cada uma dessas esferas possui um conjunto específico de instrumentos de coleta e tratamento de dados.

Vertentes avaliadas:
Pedagógica: sendo um programa de aprendizagem possui um conjunto de habilidade a serem desenvolvidas.

Operacional: avaliação dos procedimentos de condução da atuação do Núcleo de Projetos Comunitários.

Social: resultados obtidos na prática social.



1 4



1 5

OFERTA DE ATIVIDADE ANO 2007

Durante o ano de 2007 o Núcleo de Projetos Comunitários aprimorou suas ferramentas de controle estatístico, e
obteve como resultado o mapeamento da ofertada de atividades e do processo de inscrição, demonstrando as preferên-
cias dos acadêmicos quanto à escolha de suas atividades.

Para chegar a tal resultado, o levantamento estatístico foi realizado com a junção dos dados de todos os Câmpus da
PUCPR (Curitiba, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais e Toledo), nos quais o Projeto Comunitário atua com equipes
locais, com exceção de São José dos Pinhais que fica sob responsabilidade do Câmpus Curitiba.

O Quadro 01 reflete o número de atividades ofertadas no ano de 2007, por rede, sendo que a Rede Externa
compreende todas as Instituições Sociais do Primeiro e Terceiro Setor - parceiras do Núcleo de Projetos Comunitários; e a
Rede Interna os Programas geridos pelo Núcleo de Projetos Comunitários como: Programa Mutirão, Programa Caravana
Solidária, Programa Caravana Escolar, Programa Comunhão dos Saberes, Programa Venha Brincar na PUC e Programa
Integralidade Ecológica; também fazem parte da Rede Interna os Programas Institucionais: ProAções, Hospitais da Aliança
Saúde e CEI Marcelino Champagnat.

Quadro 01 - Atividades ofertadas por rede

          Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 01 - Atividades ofertadas por rede

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

OFERTA DE ATIVIDADES X PRÉ-REQUISITO

Ao longo dos anos o Projeto Comunitário foi detectando uma grande demanda de acadêmicos que elencavam
como impedimento, para efetuar sua inscrição, o fato de não encontrarem atividades sem pré-requisito durante o processo
de inscrição. As atividades sem pré-requisito são aquelas em que não há exigência do acadêmico pertencer a um determi-
nado curso, ou possuir alguma habilidade específica. Em 2007, o Projeto Comunitário ofertou 2.103 atividades sem
qualquer tipo de pré-requisito, ou seja, qualquer acadêmico poderia se inscrever, sendo que cada atividade possui no
mínimo 1 (uma) vaga e no máximo 35 (trinta  e cinco).

Rede Externa 1685

Rede Interna 1916

Total 3601

ATIVIDADES OFERTADAS EM 2007

O gráfico ao lado apresenta a

oferta de atividades por rede.

Em 2007, 53% das atividades

ofertadas estavam ligadas aos

programas geridos pelo Proje-

to Comunitário e 47% às insti-

tuições parceiras.
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Quadro 02 - Atividades ofertadas com e sem pré-requisitos

   Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 02 - Atividades ofertadas com e sem pré-requisito

  Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

OFERTA DE ATIVIDADES X FORMANDOS

De acordo com o Manual do Aluno do Projeto Comunitário, os acadêmicos formandos devem concluir sua carga
horária até 10 (dez) dias antes do término do semestre letivo, obedecendo o calendário acadêmico da PUCPR. Para tanto,
o Núcleo de Projetos Comunitários adotou como prioridade, criar atividades que tenham início e término antes da data
limite que os acadêmicos formandos têm, para concluir o Programa de Aprendizagem Projeto Comunitário, de forma a não
prejudicá-los, nem aos demais acadêmicos.

 Quadro 03 - Atividades especiais ofertadas para formandos

    Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

 Gráfico 03 - Atividades ofertadas para formandos

 Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

No ano de 2007, de todas as atividades ofertadas, 49% eram específicas para os acadêmicos formandos; oferta essa
que supriu totalmente a demanda de acadêmicos formandos do ano.

Com Pré-Requisito 1498

Sem Pré-Requisito 2103

Total 3601

ATIVIDADES                         ATIVIDADES OFERTADAS

Formandos 1780

Não Formandos 1821

Total 3601

ATIVIDADES                         ATIVIDADES OFERTADAS
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OFERTA DE ATIVIDADES X TURNO

Os acadêmicos podem optar entre diversos turnos para desenvolver suas atividades. As opções compreendem às 24
horas do dia, como por exemplo, as atividades de imersão, nas quais os acadêmicos ficam alguns dias nos locais de
realização, havendo pernoite.

 Quadro 04 - Atividades ofertadas por turno

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 04 - Atividades ofertadas por turno

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 05 - Atividades ofertadas por área

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Manhã 1183

Tarde 1579

Noite 72

Manhã|Tarde 727

Imersão 28

Tarde|Noite 10

Manhã|Noite 1

Manhã|Tarde|Noite 1

Total 3601

TURNO                      QUANTIDADE

Cidadania    1183

Cultura    1579

Educação    72

Esporte e recreação    727

Geração de renda     28

Meio Ambiente    10

Saúde    1

Total    3601

GERAL
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Gráfico 05 - Atividades ofertadas por área

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 06 - Atividades ofertadas por área

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 06 - Atividades ofertadas por área

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 07 - Atividades ofertadas por área

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Cidadania   235
Cultura   185
Educação   544
Esporte e recreação   322
Geração de renda   17
Meio Ambiente   125
Saúde   257
Total   1685

REDE EXTERNA

Cidadania   92
Cultura   377
Educação   539
Esporte e recreação   598
Geração de renda   23
Meio Ambiente   105
Saúde   182
Total   1916

REDE EXTERNA
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Gráfico 07 - Atividades ofertadas por área

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

OFERTA DE ATIVIDADES X PÚBLICOS

As atividades ofertadas pelo Núcleo de Projetos Comunitários envolvem os seguintes grandes grupos de público:
adultos, crianças e adolescentes, comunidade, idosos, pacientes hospitalares e pessoas com deficiência.

Quadro 08 - Atividades ofertadas por público

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 08 - Atividades ofertadas por público

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Adultos 49

Crianças e Adolescentes 2071

Comunidade 811

Idosos 259

Pacientes Hospitalares 230

Pessoas com deficiência 181

Total 3601

GERAL
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Quadro 09 - Atividades ofertadas por público

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 09 - Atividades ofertadas por público

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 10 - Atividades ofertadas por público

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 10 - Atividades ofertadas por público

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Adultos 41

Crianças e Adolescentes 798

Comunidade 331

Idosos 205

Pacientes Hospitalares 129

Pessoas com deficiência 181

Total 1685

RENDA EXTERNA

Adultos 8

Crianças e Adolescentes 1273

Comunidade 480

Idosos 54

Pacientes Hospitalares 101

Pessoas com deficiência 0

Total 1916

RENDA INTERNA
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O PROJETO COMUNITÁRIO E OS OITO JEITOS DE MUDAR O MUNDO

1% das atividades ofertadas objetivam acabar com a fome e a
miséria

76,1% das atividades ofertadas buscam propiciar educação
básica de qualidade para todos

0,4% das atividades ofertadas buscam promover a igualdade
entre os sexos e valorização da mulher.

8,2% das atividades ofertadas são destinas a combater a AIDS,
a Malária e outras doenças

11,2% das atividades ofertadas objetivam melhorar a qua-
lidade de vida e respeito ao meio ambiente

3,1% das atividades ofertadas envolvem todo mundo tra-
balhando pelo desenvolvimento
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Quadro 11 - Atividades classificadas de acordo com os 8 Jeitos de Mudar o Mundo - Ano de 2007

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

INSCRIÇÕES ANO 2007

As inscrições para as atividades do Projeto Comunitário ocorrem de duas formas: via Internet ou apresentando uma
proposta de ação alternativa. A mais comum é a via internet, na qual os acadêmicos utilizam 09 (nove) formas de pesquisa
para inscrever-se em alguma atividade.

Formas de pesquisa:
1. Pesquisa por instituição.
2. Pesquisa por bairro.
3. Pesquisa por público.
4. Pesquisa por área de atuação.
5. Pesquisa por curso como pré-requisito.
6. Pesquisa por dias da semana.
7. Pesquisa por carga horária.
8. Pesquisa por atividades sem pré-requisitos.
9. Atividades especiais para alunos formandos (Prazo reduzido para conclusão).

Um único acadêmico pode se inscrever em quantas atividades e instituições desejar, desde que as atividades não
ultrapassem juntas 32 horas. Os acadêmicos formandos são os únicos que têm certa restrição neste processo, devido à data
limite para a conclusão das atividades. Todavia, como forma de facilitar a pesquisa para os acadêmicos formandos, foi criado
o último filtro, que quando selecionado apresenta todas as atividades que estão dentro da data limite.

As propostas de ação alternativa podem ser apresentadas por: acadêmicos, professores, funcionários, Direções de
cursos de graduação ou pós-graduação, e Decanatos. Ou seja, são atividades apresentadas pela comunidade universitária
ao Núcleo de Projetos Comunitários.  Todas as propostas apresentadas são analisadas pela equipe de Técnicos do Núcleo de
Projetos Comunitários, além da avaliação de conteúdo é efetuada uma visita técnica ao local onde a atividade será desen-
volvida.

Os dados a seguir se referem às inscrições realizadas nos Câmpus Curitiba, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais
e Toledo.

1.  Acabar com a fome e a miséria

2.  Educação básica de qualidade para todos

3.  Igualdade entre os sexos e valorização da mulher

4.  Reduzir a mortalidade infantil

5.  Melhorar a saúde das gestantes

6.  Combater a AIDS, a Malária e outras doenças

7.  Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente

8.  Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento

Atividades que se enquadram nos 8 jeitos de mudar o mundo

Atividades que não se enquadram nos 8 jeitos de mudar o mundo

TOTAL DE ATIVIDADES OFERTADAS EM 2007

27

1963

10

0

0

211

288

81

2580

1021

3601
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Quadro 12 - Inscrições por rede

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 11 - Inscrições por rede

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 13 - Inscrições por rede e teia

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 12 - Inscrições por rede

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Rede Externa 2535

Rede Interna 4665

Total 7200

GERAL POR REDE

Rede Externa 2535

Rede Interna - Programas Geridos pelo PC 4665

Rede Interna - Teia Institucional 1667

Rede Interna - Teia Acadêmica 419

Total 7200

TODOS OS CÂMPUS POR REDE E TEIA
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Quadro 14 - Inscrições por Câmpus

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 13 - Inscrições por Câmpus

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 15 - Inscrições por rede e teia

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 14 - Inscrições por rede e teia - Câmpus Curitiba e São José dos Pinhais

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Câmpus Curitiba e São José dos Pinhais 6289

Câmpus Londrina 577

Câmpus Maringá 58

Câmpus Toledo 276

Total 7200

TODOS OS CÂMPUS

Rede Externa 1924

Rede Interna - Programas Geridos pelo PC 2353

Rede Interna - Teia Institucional 1667

Rede Interna - Teia Acadêmica 345

Total 6289

CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
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Quadro 16 - Inscrições por rede e teia

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 15 - Inscrições por rede e teia - Câmpus Londrina

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 17 - Inscrições por rede e teia

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 16 – Inscrições por rede e teia – Câmpus Maringá

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 18 – Inscrições por rede e teia

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Rede Externa 331

Rede Interna - Programas Geridos pelo PC 210

Rede Interna - Teia Acadêmica 36

Total 577

CÂMPUS LONDRINA

Rede Externa 58

Total 58

CÂMPUS MARINGÁ

Rede Externa 222

Rede Interna - Programas Geridos pelo PC 16

Rede Interna - Teia Acadêmica 38

Total 276

CÂMPUS TOLEDO
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Gráfico 17 – Inscrições por rede e teia – Câmpus Toledo

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 19 – Inscrições por Câmpus – Rede Externa

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 18 – Inscrições por Câmpus – Rede Externa

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 20 – Inscrições por Câmpus – Rede Interna - Programas Geridos pelo PC

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

1º Sem. 2007       2º Sem. 2007

CTBA e SJP       1135 789

Londrina        155              176

Maringá         58                             0

Toledo                     147               75

REDE EXTERNA

1º Sem. 2007       2º Sem. 2007

CTBA e SJP       1072 1281

Londrina          85              125

Maringá           0                             0

Toledo                       16                0

REDE INTERNA - PROGRAMAS GERIDOS PELO PC
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Gráfico 19 – Inscrições por Câmpus – Rede Interna - Programas Geridos pelo PC

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 21 – Inscrições por Câmpus

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 20 – Inscrições por Câmpus – Rede Interna - Teia Institucional

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 22 – Inscrições por Câmpus

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

1º Sem. 2007       2º Sem. 2007

CTBA e SJP       1045 622

Londrina          0   0

Maringá          0                            0

Toledo                       0   0

REDE INTERNA - TEIA INSTITUCIONAL

1º Sem. 2007       2º Sem. 2007

CTBA e SJP        200 145

Londrina          34   2

Maringá          0                            0

Toledo                      29   9

REDE INTERNA - TEIA ACADÊMICA
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Gráfico 21 – Inscrições por Câmpus – Rede Interna - Teia Acadêmica

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

BENEFICIÁRIOS

Com o intuito levantar a quantidade de beneficiários atendidos diretamente por acadêmicos inscritos nas atividades
do Projeto Comunitário, a equipe do NPC desenvolveu o instrumento denominado:  Relatório de beneficiários. Esse
instrumento é entregue no início de cada semestre a cada instituição parceira do NPC, que registra os beneficiários
atendidos especificando a periodicidade, a volatilidade, o tipo de público, indicando a forma de registro, se por atendimen-
to, ou por pessoa atendida.

No ano de 2007 a rede de atuação do NPC compreendeu os seguintes públicos: crianças, adolescentes, adultos,
artesãos, comunidade de baixa renda, dependentes químicos, pacientes de hospital, idosos e portadores de deficiência.

Quadro 23:  Tipo e quantidade de beneficiários atendidos diretamente pelos acadêmicos inscritos no Projeto Comunitário.

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

No primeiro semestre de 2007 a rede NPC foram cerca de 70 mil beneficiários, e no segundo semestre cerca de 60
mil. Sendo os públicos de maior atuação: crianças, adolescentes e comunidade.

Tipo Beneficiários Total Beneficiários

Adolescentes 15.646

Adultos 4.425

Artesãos e Comércio 31

Comunidade 13.243

Crianças 24.381

Dependentes Químicos 70

Idosos 3.670

Outros 100

Pacientes Hospitalares 6.029

Pessoas com deficiência 2.615

Total  70.210

TABELA GERAL
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Gráfico 22:  Tipo e quantidade de beneficiários atendidos diretamente pelos acadêmicos inscritos no Projeto Comunitário
– Primeiro semestre de 2007.

Beneficiários

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

Gráfico 23:  Tipo e quantidade de beneficiários atendidos diretamente pelos acadêmicos inscritos no Projeto Comunitário
– Segundo semestre de 2007.

Beneficiários

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

A diferença entre a quantidade de beneficiários do primeiro e a do segundo semestre se justifica pelo fato de no
segundo semestre o calendário ser reduzido, devido às férias e recessos de final de ano, também porque há uma conside-
rável quantidade de instituições parceiras que não atendem seus beneficiários nos meses de dezembro, janeiro e início de
fevereiro, ocasionando então uma menor oferta de atividades. Outro aspecto relevante neste sentido, é que coincidente-
mente no segundo semestre o PC convoca para a realização do PA, uma quantidade menor de acadêmicos, se comparado
com a quantidade média do primeiro semestre.

Na seqüência apresenta-se também a quantidade de beneficiários por Rede do PC. Sendo um total de 20.346
beneficiários atendidos pela Rede Externa, e um total de 19.864 beneficiários atendidos pela Rede Interna.
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Quadro 24: Beneficiários Rede Externa

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

Quadro 25: Beneficiários Rede Interna

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

Ao comparar a quantidade de atividades ofertadas por rede e a quantidade de acadêmicos inscritos, percebe-se a
proporcionalidade dos dados, demonstrando ligação direta entre os locais onde se têm o maior número de acadêmicos
inscritos que têm possibilidade de beneficiar mais pessoas.

Tipo Beneficiários Total Beneficiários
Adolescente 10342

Adulto 964

Artesão e Comércio 31

Comunidade de Baixa Renda 8323

Criança 18885

Dependentes Químicos 70

Familiares/Comunidade 450

Familiares dos Pacientes 3313

Funcionários da Instituição 120

Idoso 1330

Pacientes do Hospital 6016

Portadores de Necessidades Especiais 20

Total 49864

Tipo Beneficiários Total Beneficiários

Adolescente 5304

Comunidade 250

Comunidade de Baixa Renda 4220

Criança 5496

Idoso 2340

Mãe 10

Outros 100

Pacientes do Hospital 13

Familiares 18

Portadores de Necessidades Especiais 2595

Total 20346

PROGRAMAS REDE INTERNA
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Nº de inscrições 
2007  Ações Atividades Descrição 

1º Sem.  2º Sem. 

1. Lazer cultural 

Os acadêmicos propiciaram momentos recreativos e educativos à crianças de 
diversas idades, com temas e mensagens reflexivas, utilizando vídeos, materiais 
recreativos, dança, música, instrumentos musicais, desenho e pintura, encenação de 
teatro, leituras de histórias infantis, trabalhos artísticos (dobraduras), entre outras. 

29 Não 
ofertado 

2.
 L

az
er

 e
 c

ul
tu

ra
 

2. Comunicando 
e interagindo no 
clube de trocas 

Os acadêmicos desenvolveram atividades que possibilitaram meios de 
comunicação e integração às famílias participantes do Projeto Clube de Trocas, 
conduzindo palestras, ou dinâmicas, correspondentes à área do seu conhecimento. 

Não 
ofertado 15 

1. Colheita Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos avaliaram a época correta para a 
realização da colheita, fazer lavagem dos produtos colhidos e da devida embalagem. 29 Não 

ofertado 

2. Manejo das 
culturas 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos puderam avaliar a necessidade de 
irrigação, tutoramento, raleio, catação, replantio e transplante, selecionando por meio 
de bibliografias, as culturas para aquela determinada época de plantio e verificar as 
espécies de ervas medicinais e seus efeitos. 

5 Não 
ofertado 

3.
 H

or
ta

 c
om

un
itá

ria
: F

on
te

 d
e 

al
im

en
ta

çã
o 

e 
re

nd
a 

al
te

rn
at

iv
a 

3. Manejo de 
solo 

A atividade de manejo do solo refere-se ao levantamento de canteiros, cobertura 
com palhadas, controle de plantas daninhas, adubação orgânica e sua conservação 
no geral, considerando que a Horta Comunitária está entre uma das estratégias de 
emancipação sócio-econômica das famílias em situação de vulnerabilidade social, 
acompanhadas pela entidade. 

26 Não 
ofertado 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
REDE EXTERNA – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Instituição: Ação Social Família Camiliana
A Ação Social Família Camiliana é uma organização não governamental que tem como missão a emancipação social,
política e econômica dos segmentos vulneráveis da comunidade, contribuindo para a formação de uma sociedade funda-
mentada em princípios éticos de liberdade, eqüidade, cidadania e democracia, tendo como área de atuação a educação
profissionalizante e a assistência social.

Responsável geral: Matilde Dias Martins Pupo.
Responsável pelas atividades: Nouey Staldiff Lourenço Vieira e Telma Soares.
Público envolvido: Adolescentes, adultos, crianças, idosos e jovens.

Quadro 26: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 24: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 

D
iv

ul
ga

nd
o 

a 
A

M
C

IP
 

1. Divulgando       
a AMCIP 

    Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos ajudaram a instituição na 
divulgação de sua atuação, objetivando abrir espaços para entrevistas e buscar 
apoio de empresas. Os acadêmicos desenvolveram essa atividade em contato 
direto com os sujeitos atendidos pela instituição e com a comunidade local. 

1 1 

2.
 

Es
po

rt
e 

e 
la

ze
r 2. Esporte e 

lazer 

    O acadêmico realizou atividades de psicomotrocidade em crianças de 0 a 6 
anos que freqüentam as salas de aula, utilizando-se também de atividades 
lúdicas que trabalham a coordenação motora, ritmo e brincadeiras de recreação 
que estimulam a atividade física. 

1 Não 
ofertado 

3. Interação 
familiar 

    Ao desenvolver essa atividade os acadêmicos auxiliaram a área de Serviço 
Social a realizar entrevistas para levantamento sócio-econômico das crianças, 
com fins de atualização de prontuário individual dos alunos e apoiar na 
organização de bazares beneficentes, feiras e disponibilidade para outras 
atividades que a escola necessitar. 

1 2 

3.
 C

am
in

ha
nd

o 
pa

ra
 a

 
in

cl
us

ão
 

4. LETOTEK: 
Uma forma de 
inclusão 

    Nesta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer a 
realidade das crianças especiais atendidas na AMCIP, e em comemoração aos 
10 anos da Letotek no Paraná e pela semana do Dia das Crianças, houve uma 
confraternização das escolas especiais e famílias. No entanto, os acadêmicos 
auxiliaram tanto nos preparativos do evento, quanto na execução de atividades 
diferenciadas, como: vestir-se de palhaço, ou de personagens animados, 
monitorar brincadeiras recreativas e auxílio geral do evento, interagindo com as 
crianças e seus familiares. 

Não 
ofertado 9 

4.
 M

ús
ic

a 

5. Música 
    O acadêmico trabalhou a musicalidade e ritmo com as crianças de 0 a 6 anos, 
utilizando-se de instrumentos sonoros, canto ou CDs, atividades lúdicas que 
trabalhem ritmo e coordenação motora das crianças. 

1 Não 
ofertado 

 

Instituição: AMCIP - Associação Mantenedora do Centro Integrado de Prevenção
A Associação Mantenedora do Centro de Integração e Prevenção (AMCIP) é uma instituição sem fins lucrativos, que tem
como missão o atendimento especializado em reabilitação de crianças portadoras de deficiência, com foco na indepen-
dência, socialização e a inclusão sócio-educacional.

Responsável geral: Marileusa Pires Assunção.
Responsável pelas atividades: Marisa P. Sella.
Público envolvido: Crianças portadoras de necessidades especiais e a instituição como um todo.

Quadro 27: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 25: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Instituição: AMENA – Associação Mantenedora do Ensino Alternativo
A AMENA é uma instituição sem fins lucrativos, que tem por missão integrar os alunos com deficiências à sociedade, dando-
lhes condições de resgate da cidadania. Oferece ao seu público beneficiário as seguintes atividades: atendimento técnico
pedagógico especializado, estimulação básica, pré-escolaridade, escolaridade, unidade sócio-ocupacional, musicoterapia,
educação física, capoeira, informática e filosofia.

Responsável geral: Rosina Lopes de Lima.
Responsáveis pelas atividades: Rosina Lopes de Lima, Denise Maria Amaral, Jackson  Adriana, Natalina e Claudinéia
Ferreira.
Público envolvido: Portadores de necessidades especiais.

Quadro 28:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 26: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Nº de inscrições 
2007  Ações Atividades Descrição 

1º Sem.  2º Sem. 
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 1. Estimulando a 
atividade física na 
AMENA 

     Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos ajudaram a escola 
em suas necessidades, interagindo com as crianças em seu dia-a-
dia. Objetivou-se realizar atividades de estímulo físico (jogos, 
caminhadas nas redondezas da instituição ou em parques, corridas, 
vôlei, handebol, ginástica, relaxamento) junto aos alunos da 
instituição. 

3 Não 
ofertado 
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1. Clube das mães da 
Escola Alternativa 

     O acadêmico acompanhou, em conjunto com a área de Serviço 
Social da escola, as atividades desenvolvidas pelas mães, como: 
trabalhos manuais e reaproveitamento de retalhos. Também 
buscaram-se cursos junto à comunidade para o desenvolvimento de 
novas atividades para as mães, como: oficinas, palestras, cursos ou 
dinâmicas. 

1 Não 
ofertado 

3.
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1. Psicologia escolar 

     Os acadêmicos acompanharam o Serviço de Psicologia e o 
professor nas as atividades desenvolvidas com os alunos da escola, 
no acompanhamento e orientação às mães que participam do clube 
de mães; considerando que a escola necessita do amparo 
acadêmico junto aos profissionais nas atividades propostas aos 
alunos, tendo a necessidade da ampliação da parceria 
família/escola. 

Não houve 
inscrições 4 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

   1. Ginástica /    
    Laboral 

    O acadêmico desenvolveu atividades de exercícios físicos, promovendo o 
bem estar e melhorias na qualidade de vida dos funcionários envolvidos com o 
público da instituição, ou seja, crianças oriundas de famílias de trabalhadores de 
baixa renda ou de desempregados. 

1 Não 
ofertado 

   2. Informática     
   pedagógica 

     Os acadêmicos orientaram e acompanharam a prática da informática pedagógica, 
por meio de jogos educativos adequados a faixa etária, promovendo assim o 
desenvolvimento das crianças que são oriundas de famílias de trabalhadores de 
baixa renda ou de desempregados. 

4 Não 
ofertado 

   3. Literatura 

    Os acadêmicos orientaram a prática  de apreciação literária, desenvolvendo a 
criatividade e a fantasia, promovendo auto-estima, desenvolvimento pessoal e sócio-
cultural das crianças, considerando que são oriundas de famílias de trabalhadores de 
baixa renda ou de desempregados, que além da procura espontânea, são 
encaminhadas pelos Conselhos Tutelares e Juizados de Infância. 

2 Não 
ofertado 

   4. Xadrez   Os acadêmicos desenvolveram atividades de orientação quanto às regras do jogo 
de xadrez, bem como sua prática. 5 Não 

ofertado 

  5. Balé/Dança 
    Os acadêmicos desenvolveram atividades de orientação quanto às noções básicas 
de dança, para crianças de 03 a 06 anos, ensaiando coreografias visando uma 
apresentação à comunidade. 

7 Não 
ofertado 

  6. Musicalização 

    Os acadêmicos orientaram a prática de musicalização infantil, por meio de canto, 
ritmos, educação vocal, coral ou acompanhamento, aulas com instrumentos 
musicais, propiciando pela música o desenvolvimento pessoal e sócio-cultural das 
crianças, considerando que são oriundas de famílias de trabalhadores de baixa renda 
ou de desempregados. 

7 Não 
ofertado 

  7. Horta caseira 

    Os acadêmicos orientaram e acompanharam a criação e manutenção da horta, no 
plantio, adubação, limpeza e colheita dos produtos, com a participação dos alunos de 
03 a 06 anos para a produção de alimentos saudáveis. A atividade propõe também, o 
desenvolvimento pessoal e cultural das crianças bem como a qualidade de vida. 

10 Não 
ofertado 
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  8.Nutrição /    
  Culinária 

    Os acadêmicos orientaram e acompanharam a equipe de cozinheiras e mães na 
utilização e aproveitamento dos alimentos, com o propósito de educação nutricional e 
qualidade de vida das crianças e famílias envolvidas, considerando que são oriundas 
de famílias de trabalhadores de baixa renda ou de desempregados. 

5 Não 
ofertado 

 

Instituição: APOIO – Associação de Proteção e Orientação infanto-juvenil

A Associação de Proteção e Orientação Infanto-Juvenil é uma instituição civil, de direito privado e sem fins lucrativos, tendo
como objetivo geral o atendimento educacional, social, promocional, recreativo, artístico e beneficente às crianças, adoles-
centes, famílias e comunidade em geral sem distinção de raça, credo, nacionalidade ou religião. Vem atuando desde 11/09/
2001 na defesa dos direitos das crianças e adolescentes preconizados na lei 8.069/90-ECA, bem como, promovendo de
forma integral a participação popular, orientando e instrumentalizando a fim de que as pessoas menos favorecidas da região
possam atingir suas metas na conquista de sua dignidade plena.

Responsável geral: Marcelo da Cruz.
Responsável pelas atividades: Marcelo da Cruz e Maria Aparecida Pereira Cruz.
Público envolvido: Crianças, adultos, funcionários.

Quadro 29 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 27 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Instituição: APROSES - Assistência e Promoção Social Exército da Salvação
O Exército de Salvação atua há 85 anos no Brasil, com o objetivo de intervir na realidade brasileira, para a redução de mazelas
societais. Desenvolve ações educacionais e assistenciais mediante a APROSES – Assistência e Promoção Social Exército da
Salvação, entidade de natureza assistencial e sem fins lucrativos que desde sua fundação (28/12/1973), reafirma seu
compromisso com a sociedade, na busca de soluções que propiciem o desenvolvimento psicossocial da comunidade em
geral.

Responsável geral: Verônica Jung.
Responsável pelas atividades: Helenice Nunes Feijó.
Público envolvido: Comunidades carentes.

Quadro 30: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 28: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Nº de inscrições 
2007  Ações Atividades Descrição 

1º Sem.  2º Sem. 

1. Arte, música e 
dança 

Os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer a realidade da 
instituição desenvolvendo ações focadas na promoção social e cultural das 
crianças e adolescentes, por meio de ações como: dança, música, canto, arte, 
teatro, entre outras. 

Não 
ofertado 7 

2. Comendo 
bem, vivendo 
melhor! 

Os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer a realidade da 
instituição desenvolvendo ações focadas na promoção da saúde nutricional 
das crianças e seus familiares, auxiliando na elaboração de cardápios e no 
desenvolvimento de palestras ou oficinas para a equipe e aos familiares, com 
relação ao reaproveitamento de alimentos. 

Não 
ofertado 2 

3. Quando eu 
brinco, eu 
aprendo 

Os acadêmicos desenvolveram ações focadas no aprendizado das 
crianças, por meio do lúdico, recreação, montagem de quebra-cabeça, 
materiais recicláveis, entre outras. 

Não 
ofertado 8 

4. Tecendo as 
malhas do 
conhecimento 

Os acadêmicos desenvolveram ações com o objetivo de auxiliar a equipe 
de monitoras, propondo em conjunto, um planejamento semestral das ações 
do Centro Educativo, visando ações para melhoria ao atendimento, bem como 
do aprendizado das crianças e adolescentes. 

Não 
ofertado 2 
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5. Tirando 
dúvidas 

O acadêmico desenvolveu ações visando esclarecer dúvidas nas tarefas 
escolares e após o conhecimento da realidade, auxiliou a equipe de 
atendimento no planejamento de ações para facilitar o aprendizado das 
crianças. 

Não 
ofertado 1 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
  F

az
en

do
 

a 
di

fe
re

nç
a 

no
 C

EC
O

N
 

1. Educação 
solidária 

    Os acadêmicos tiveram a oportunidade de realizar atividades com 
os alunos do CECON em contra-turno escolar, tais como: reforço escolar, 
atividades lúdicas, atividades de recreação, atividades de artesanato. No 
primeiro dia de atividade os acadêmicos fizeram o planejamento de suas 
atividades com o coordenador da instituição. 

21 21 

Instituição: ASIBIEG – Ação Social da Igreja Ev. Batista do Guabirotuba
A ASIBIEG é um centro de convivência ligado à Igreja Evangélica do Bairro Guabirotuba na cidade de Curitiba. Atende em
contra-turno escolar crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade oferecendo: alimentação, espaço para
atividades esportivas, atendimento médico, rede de proteção junto às escolas e órgãos públicos.

Responsável geral: Sônia Efigênia de Almeida.
Responsável pelas atividades: Elias César Hening.
Público envolvido: Adolescentes e Crianças.

Quadro 31: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 29: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Instituição: Associação Beneficente Santa Madalena Sofia
A Associação Beneficente Santa Madalena Sofia é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, fundada em
1977 por um grupo de ex-alunas do Colégio Madalena Sofia, com a finalidade de trabalhar e dar um pouco de si para os
menos favorecidos.
A instituição atua na comunidade do Bairro Alto, em Curitiba, com o Centro de Educação Infantil Cantinho Feliz, onde
proporciona atendimento educacional, nutricional e psico-pedagógico às crianças. O Centro está inserido numa região
considerada bolsão de pobreza, onde recebe crianças oriundas dessa região e também da região metropolitana.

Responsável geral: Ada Pires de Oliveira.
Responsáveis pelas atividades: Rosana Gutstein.
Público envolvido: Crianças.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Educar para a 
saúde 

Ao desenvolver esta atividade o acadêmico entrou em contato com 
crianças de educação infantil, pré-escola e contra-turno, realizando 
atividades relacionadas à saúde, visando  transmitir informações sobre 
cuidados com o corpo e saúde em geral, bem como, trabalhar a 
prevenção de doenças e acidentes domésticos. 

1 Não 
ofertado 

2. Sociabilidade 
Ao desenvolver esta atividade o acadêmico realizou ações objetivando 

sociabilidade e encaminhamentos aos recursos da comunidade quando 
necessário. 

1 Não 
ofertado 

3. Educação 
artística 

Os acadêmicos realizaram ações visando desenvolver a coordenação 
motora, a sociabilização, criatividade e a psique de crianças de 
educação infantil, pré-escola e contra-turno. 

9 Não 
ofertado 

4. Recreação 
Os acadêmicos realizaram brincadeiras com bola, bambolê, corda, 

linha de movimento, com o objetivo de promover exercícios físicos e 
recreação de acordo com a faixa etária de cada criança. 

5 9 

5. Contação de 
história 

Os acadêmicos desenvolveram ações visando mostrar às crianças a 
realidade pertinente a cada idade e a cada contexto biopsicossocial, por 
meio de técnicas de contação de histórias; técnicas essas que foram 
enriquecidas com a utilização de fantoches, fantasias, teatros, leitura de 
textos, desenhos, entre outras. 

Não houve 
inscrições 11 

6. Criança sorrindo 

Os acadêmicos realizaram atividades relacionadas à promoção da 
saúde, mostrando como cuidar da higiene bucal e da saúde em geral, 
auxiliando na educação e prevenção de caries, bem como estimular a 
escovação com técnicas que despertem o interesse das crianças. 

Não 
ofertado 2 

7. Decorando as 
salas de aula 

Os acadêmicos auxiliaram na decoração das salas de aula com 
desenhos, painéis, pinturas, incentivando a imaginação das crianças e 
educadores. 

Não 
ofertado 2 
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8. Musicalização 
Os acadêmicos desenvolveram ações trabalhando música, canções, 

danças típicas e folclóricas visando mostrar a cultura de diferentes povos 
às crianças. 

Não 
ofertado 3 

 

Quadro 32 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 30: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Instituição: Associação Comunitária da Vila de Ofícios Laranjeiras
Associação Comunitária da Vila de Ofícios Laranjeiras é uma organização comunitária fundada em 1996, com reconheci-
mento de utilidade pública e trabalho com programas de prevenção e educação. Promove ações complementares à
formação da cidadania para moradores de comunidades carentes, atendendo principalmente crianças e adolescentes,
oferecendo oportunidade de acolhimento e convívio social. Para tanto, desenvolve múltiplas atividades, que visam promo-
ver melhor aproveitamento escolar.

Responsável geral: Airton Pires.
Responsável pelas atividades: Airton Pires e Clara Barbosa.
Público envolvido: Adolescentes, alunos e crianças.

Quadro 33: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 31: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.Educação, 
informática e lazer 
(E.M. Francisco 
Klentz) 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos ajudaram a escola em 
suas necessidades, interagindo com as crianças em seu dia-a-dia. A 
atividade compreendeu o resgate de brincadeiras com corda, bolas e 
bambolês, além de incentivar leituras, produções de desenhos e pinturas, 
como também orientar a utilização de programas educativos no laboratório 
de informática. 

39 Não 
ofertado 
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2.Educação, 
informática e lazer 
(E.M. Santa 
Agueda) 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos ajudaram a escola em 
suas necessidades, interagindo com as crianças em seu dia-a-dia. A 
atividade compreendeu o resgate de brincadeiras com corda, bolas e 
bambolês, além de incentivar leituras, produções de desenhos e pinturas, 
como também orientar a utilização de programas educativos no laboratório 
de informática. 

15 39 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Projeto formando 
o futuro cidadão 

Nesta atividade os acadêmicos propiciaram às crianças e adolescentes, 
atividades culturais, esportivas, lúdicas em momentos de descontração e 
alegria, incentivando o esporte e lazer, diminuindo assim a ociosidade, 
melhorando a qualidade de vida e promovendo a cidadania. 

3 5 

Instituição: Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino
A Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que se destina a atender
crianças de 04 a 06 anos, adolescentes, famílias e a comunidade.
Essa instituição desenvolve atividades de interação sócio-educativas com adolescentes e famílias, promovendo também
eventos culturais; encontros mensais com os pais e seus familiares; campanhas pelo desarmamento e reciclagem de lixo,
além de festas de datas comemorativas e visitas domiciliares.

Responsável geral: Maria Julia Xavier Rodrigues.
Público envolvido: Adultos, Comunidade, Crianças e Jovens.

Quadro 34: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 32: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Instituição: Associação Junior Achievement Paraná
Criada nos Estados Unidos, em 1919, por Horace Moses e Theodore Vail, a Junior Achievement é a maior e mais antiga
organização de educação prática em economia e negócios do mundo. É uma associação sem fins lucrativos, mantida pela
iniciativa privada, que acredita na capacidade e potencialidade do ser humano.
Seu objetivo é despertar o espírito empreendedor nos jovens que ainda estão na escola, proporcionando-lhes uma visão
mais clara do mundo dos negócios.

Responsável geral: Malu Borges de Castilho.
Responsável pelas atividades: Jocylene Wzorek.
Público envolvido: Alunos de 5ª a 8ª séries.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Alimentação 
saudável 
 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos transmitiram informações 
sobre: educação nutricional, balanceamento calórico das refeições, controle 
de validade dos alimentos, visando promover a alimentação saudável e 
qualidade de vida aos adolescentes. 

8 2 
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2. Educação e 
prevenção / 
Qualidade de vida 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos transmitiram informações 
sobre: educação e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
drogadição, anticoncepcionais, gravidez precoce, levantamento de 
imunização de crianças e adolescentes e dos funcionários da instituição. 

1 5 

 

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Economia 
pessoal 

Nesta atividade os acadêmicos ministraram aulas de gerenciamento 
financeiro, pessoal e familiar para alunos da 7ª série de escolas da rede 
pública, com intuito de possibilitar aos jovens o desenvolvimento pessoal, 
bem como explorar opções de carreira e descobrir o valor da educação. 

Não 
ofertado 3 

Quadro 35: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 33: FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: ASSOMA - Associação dos Meninos de Curitiba
A ASSOMA é uma instituição, sem fins lucrativos, que tem capacidade para atender até 300 meninas ou meninos de rua. Sua
missão é socializar crianças e/ou adolescentes em situação de risco social ou de extrema carência econômica. Em suas
ações, busca garantir os direitos e deveres dessas crianças e possibilitar o exercício pleno de sua cidadania. Mantêm duas
casas lares com capacidade para abrigar 10 crianças e conta com uma infra-estrutura de produção, inclusive com recursos
humanos para a produção de serviços e produtos alimentícios, a fim de contribuir para sustentabilidade da instituição.

Responsável geral: Edésia de Souza Sato.
Responsável pelas atividades: Edésia de Souza Sato.
Público envolvido: Adolescentes, crianças, comunidade, funcionários da instituição e famílias.

Quadro 36: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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3. Qualidade de 
vida 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos transmitiram informações 
com objetivo de propiciar uma educação corporal correta. 4 3 

4. Ensinando e 
aprendendo na 
ASSOMA 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos buscaram compreender os 
princípios culturais das pessoas respeitando cada indivíduo, incentivando o 
desenvolvimento de múltiplas formas de comunicação, expressão de 
idéias, ampliação de repertório lingüístico, desenvolvimento de hábitos, 
cuidados, autopreservação, estímulo às atitudes autônomas relacionadas à 
saúde e higiene. Os acadêmicos também trabalharam com os adolescentes 
a otimização dos materiais escolares e ainda datas comemorativas, na 
orientação e desenvolvimento de atividades afins. 

1 1 

5. Informática 
básica 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos ministraram aulas de 
informática com os programas adequados para cada faixa etária. 18 22 

6. Higiene bucal 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos realizaram orientações de 
higiene bucal como: educação em saúde, aplicação de flúor, orientação de 
escovação diária, ou seja, proporcionar um trabalho educativo e preventivo 
para a qualidade de vida dos adolescentes. 

9 1 

7. Educação 
ambiental 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos realizaram ações visando 
a interação dos adolescentes com o meio ambiente, por meio de jogos da 
biodiversidade e orientações sobre o preparo da terra, plantio de mudas no 
pomar, vídeos educativos sobre chuvas e plantio de hortaliças.  

Nesta atividade os acadêmicos também propiciaram a sensibilização dos 
participantes  quanto à conservação do meio ambiente, estações do ano, 
podas de árvores, manutenção de ervas daninhas e reciclagem. 

5 5 
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8. Socialização e 
integração na 
comunidade 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos levaram os adolescentes a 
compreender os princípios culturais das pessoas, respeitando o indivíduo e 
praticando o exercício da cidadania. 

1 3 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 34: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Instituição: Casa de Joana D’arc - Lar Fabiano de Cristo
A Casa de Joana D’arc é uma instituição sem fins lucrativos, que funciona como unidade de promoção integral das famílias
do Lar Fabiano de Cristo, com matriz no Rio de Janeiro; possui também sede em Curitiba.
A instituição tem como missão a promoção integral de famílias que se encontram em situação de extrema pobreza.

Responsável geral: Rosangela Aguirre de Castro.
Responsável pelas atividades: Jociara Alves.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 37 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 35: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Casa dos Pobres São João Batista
A Casa dos Pobres São João Batista é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão prestar assistência às pessoas
carentes, de ambos os sexos, que precisam permanecer na cidade de Curitiba, para tratamento médico especializado.
Funciona em regime de albergagem ou de creche, no caso de crianças.

Responsável geral: Irmã Vilma Geopato.
Responsável pelas atividades: Irmã Aparecida Garcia de Sá, Irmã Zélia Monteiro, Irmã Vilma Geopato e Irmã Sueli da
Conceição Naciel.
Público envolvido: Albergados e a instituição como um todo.

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Arte e lazer 
Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de 

realizar oficinas de arte e lazer para crianças na faixa etária de 7 a 11 
anos.  

11 9 
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Quadro 38: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 36: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José
Instituição em funcionamento há 15 anos, atendendo aproximadamente 80 homens e mulheres atualmente, em sua
grande maioria desamparados por suas famílias, e que necessitam de cuidados especiais.

Responsável geral: Luciana da Silva S. Neves.
Responsável pelas atividades: Luciana da Silva S. Neves.
Público envolvido: Comunidade, idosos, instituição como um todo.

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Saúde preventiva 
Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos realizaram ações visando 

a elaboração e realização de palestras sobre cuidados com a pele, 
diabetes, hipertensão vascular, higiene pessoal, entre outras. 

2 Não 
ofertado 

2. Canalizar 
conflitos 
emocionais 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos conheceram a instituição e 
os seus moradores, bem como desenvolveram ações visando trabalhar a 
auto-estima, as emoções conflituais e a valorização do ser humano. 

3 1 

3. Companhia 
solidária na casa 
dos pobres 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos acompanharam os 
doentes nas dependências da casa servindo-os as refeições, valorizando o 
convívio com os moradores e a troca de experiências com os mesmos. 

9 Não 
ofertado 
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4. Orientações às 
pessoas em regime 
de albergagem 

Nesta atividade os acadêmicos orientaram o público albergado na 
instituição, sobre temas como: entrevistas para processos seletivos, 
articulação com órgãos públicos e privados, acompanhamento do serviço 
social com relação às orientações e encaminhamentos necessários. 

Não 
ofertado 1 
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 5. Recreação Os acadêmicos desenvolveram atividades recreativas e festivas visando 
o lazer dos albergados da instituição. 88 Não 

ofertado 
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Quadro 39 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 37: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro de Integração dos Idosos São Vicente de Paulo
A instituição tem como missão acolher pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais ou não, maiores de 60 anos,
abandonadas ou em situação de risco, em regime integral, garantindo a melhoria em sua qualidade de vida, proporcionan-
do maior auto-estima, bem como satisfação e motivação de vida.

Responsável geral: Pe. Pedro Bortoline.
Responsável pelas atividades: Eliana da Silva, Irailde Ferreira Gama, Mariana Zilli Calabresi, Adriano Luiz Ferreira, Rosangela
Amorim, Fabiana Maciel Cordeiro, Claudia Costa Carneiro Hernandes, Dulcinéia Macedo, Francieli Aparecida Fernandes,

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Artesanato 

Os acadêmicos desenvolveram oficinas de artesanato para os idosos, 
auxiliando e incentivando atividades como: crochê, tricô, bordado, entre 
outras, com objetivo de diminuir o tempo ocioso e principalmente resgatar a 
auto-estima dos moradores. 

Não 
ofertado 3 

2. Bailes com 
idosos 

Os acadêmicos organizaram um baile para os idosos, participando 
desde a organização (música, decoração, datas comemorativas e atrativos 
em geral) até o acompanhamento e motivação no desenvolvimento da 
atividade. 

Não 
ofertado 55 

3. Companhia para 
a melhor idade 

Os acadêmicos compartilharam vivências com os idosos por meio de 
diálogo, passeios ou jogos; promovendo espaço de distração e interação, 
visando melhoria na qualidade de vida e resgate de auto-estima dos 
idosos. 

Não 
ofertado 8 

4. Teatro 

Os acadêmicos organizaram uma peça teatral para apresentar aos 
idosos, tendo a oportunidade de conhecer a realidade da instituição e 
auxiliar a equipe  na definição do tema a ser trabalhado, cujo objetivo é 
proporcionar momentos de alegria e descontração para os moradores.   

Não 
ofertado 6 
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5. Zooterapia Os acadêmicos levaram à instituição, animais de comportamento dócil, 
proporcionando momentos de tranqüilidade e alegria para os idosos. 

Não 
ofertado 4 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Convivência 
solidária no centro 
dia 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos entraram em contato com os 
idosos, seus familiares e seus cuidadores, interagindo com as questões 
pertinentes à terceira idade por meio de atividades recreativas e lúdicas 
como: levar os idosos à missa, passeios internos e externos, atividades de 
pintura, oficina de beleza e contação de histórias. 

17 22 

2. Integração 
solidária com os 
moradores 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos interagiram com as questões 
pertinentes à terceira idade, por meio de atividades recreativas e lúdicas 
como: levar os idosos à missa, passeios internos e externos, atividades de 
pintura, oficina de beleza e contação de histórias. 

94 74 

3. Integração na 
noite do nhoque 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos estiveram em contato com o 
idosos, seus familiares e cuidadores, interagindo com as questões 
pertinentes à terceira idade e auxiliando a equipe responsável na 
organização do evento. 

15 30 
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4. Jogando bingo 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos estiveram em contato com os 
idosos, bem como com a comunidade, auxiliando-os no jogo de bingo, no 
que se refere a distribuição das mesas e dos presentes, bem como ajudar 
na marcação do quadro e venda de cartelas. 

5 21 

 

Kauana Vanessa Catareli. de Andrade, Marta Pereira dos Santos e César Karin Pichelli.
Público envolvido: Comunidade, idosos, instituição como um todo.

Quadro 40 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 38: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: CESEE - Centro Sócio Educacional Esperança
O Centro Sócio Educacional Esperança surgiu em 1997, na comunidade Ulisses Guimarães, com a necessidade de recupe-
rar, a princípio, meninas adolescentes que eram dependentes químicas e que para conseguir dinheiro se prostituíam.
Algumas senhoras voluntárias reuniram-se então para ensinar ponto cruz, incentivando-as para que voltassem a estudar. O
retorno do trabalho das meninas era voltado e elas mesmas como estímulo para continuar na atividade.
Apesar de ter sido fundado em 1997, o centro está em funcionamento há pouco tempo, agora, com a finalidade de atender
não só meninas, mas ambos os sexos.

Responsável geral: Ana Lúcia Mueller Branco Gonçalves.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Criatividade a 
flor da pele 

Os acadêmicos realizaram oficinas de trabalhos manuais, utilizando materiais de 
artes plásticas como: argila, tinta, tela, madeira, gesso, entre outros, com crianças 
de 7 a 14 anos.  

4 Não 
ofertado 

2. Saúde bucal 

Os acadêmicos realizaram oficinas de trabalho interativo, com crianças de 7 a 
14 anos, realizando palestras de conscientização envolvendo o correto uso da 
escova dental, por meio de teatro de fantoches e dramatizações envolvendo as 
crianças como pacientes e dentistas. 

3 Não 
ofertado 

3. Dançando a 
vida 

Os acadêmicos ministraram oficinas de dança englobando diferentes ritmos 
musicais, com crianças de 7 a 14 anos, por meio de palestras sobre a origem da 
dança, mostrando os diferentes tipos existentes em nossa cultura e outras culturas, 
como também oficinas práticas utilizando a dança propriamente dita, como por 
exemplo: danças folclóricas, dança de salão, entre outras. 

4 Não 
ofertado 

4. Oficina de 
jogos 

Os acadêmicos realizaram oficinas de jogos com a finalidade de desenvolver o 
pensamento lógico do indivíduo, com crianças de 07 a 14 anos. As oficinas 
apresentaram diferentes tipos de jogos como: xadrez, dominó, stop, cartas, entre 
outros.  

15 9 

5. Sobrevivência 
da Terra 

Os acadêmicos realizaram oficinas de trabalho com materiais recicláveis, com 
crianças de 7 a 14 anos, visando a conscientização da preservação da natureza,  
utilizando materiais recicláveis para concepção de diversos utensílios para o dia-a-
dia. 

5 Não 
ofertado 

6. Higiene 
pessoal 

 Os acadêmicos realizaram oficinas de trabalho com materiais concretos, a 
respeito dos cuidados que a criança e o adolescente deve ter com o seu corpo, 
utilizando as seguintes metodologias: palestras interativas direcionadas à higiene 
corporal. 

2 Não 
ofertado 

7. Aulas de 
informática 

Os acadêmicos ministram aulas de informática básica. (Noções básicas do 
programa Word e sistema operacional Windows). 

Não 
ofertado 15 

8. Educação 
Ambiental 

Os acadêmicos realizaram oficinas de trabalho com materiais recicláveis na 
elaboração de brinquedos com as crianças. Além de ensinar a confeccionar tais 
brinquedos, desenvolveram oficinas de Educação Ambiental. 

Não 
ofertado 4 

9. Contação de 
histórias 

Os acadêmicos desenvolveram atividades lúdicas por meio de contação de 
histórias, peça de teatro, fantoches, utilizando assuntos como: direitos e deveres, 
individuais e sociais, higiene pessoal, meio ambiente, situações de risco 
doméstico, entre outros. 

Não 
ofertado 3 
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10. 
Musicalização 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de resgate às cantigas e brincadeiras 
que ficaram esquecidas na infância, proporcionando momentos de alegria e 
descontração às crianças. 

Não 
ofertado 2 

 

Responsável pelas atividades: Ana Lúcia Mueller Branco Gonçalves e Maria Suzana Branco.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 41 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 39: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007  Ações Atividades Descrição 

1º Sem.  2º Sem. 

  1. Brinquedoteca 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos propiciaram às crianças o 
conhecimento sobre direitos e deveres individuais e sociais; atividades lúdicas, por 
meio de contação de histórias, desenhos, pinturas, dança, teatro, esportes, gincanas, 
cantigas de roda e jogos no geral.                                             

18 13 

2. Clube de 
trocas 

Esta atividade é uma forma de vivenciar a economia solidária. Um espaço onde a 
comunidade se reúne todo o segundo sábado do mês para trocar produtos, serviços 
e saberes entre si, de forma solidária, utilizando a moeda social. Os acadêmicos 
auxiliaram o grupo organizador no seguimento das reuniões, na acolhida e nas 
avaliações e encaminhamentos.             

12 Não 
ofertado 

3. Educação 
musical 

Ao desenvolver esta atividade o acadêmico ministra aula de  violão, flauta e 
técnica vocal, com o objetivo de proporcionar lazer, cultura e  interação social com os 
mesmos.                                

1 Não 
ofertado 

4. Informática 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos ensinaram aos jovens e 
adolescentes noções básicas de informática, objetivando inclusão social e melhores 
perspectivas de emprego, considerando que tratam-se de pessoas que não têm 
acesso a tais recursos. 

2 Não 
ofertado 

5. Oficina livre 
de teatro 

Atividade buscou desmistificar o toque do próprio corpo. Os acadêmicos tinham o 
objetivo de livrar as crianças desse paradigma, por meio de músicas e atividades de 
consciência corporal. 

3 Não 
ofertado 1.
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6. Alimentação 
saudável 

Nesta atividade os acadêmicos acompanharam um grupo de mulheres da Vila 
Pantanal, que se reúnem para a realização de trabalhos artesanais, trazendo para o 
grupo, informações com relação a alimentação saudável visando melhor qualidade de 
vida; utilizando-se de palestras, oficinas ou dinâmicas de educação nutricional, 
balanceamento calórico de refeições, controle de validade de alimentos e 
reaproveitamento de alimentos. 

Não 
ofertado 1 

 

Instituição: Congregação das Irmãs de São José de Cuneo
A congregação das Irmãs de São José de Cuneo teve seu início em 1831 por obra do Canônico Giovanni Manassero, vigário
da Catedral da cidade de Cuneo, Itália.
As irmãs de São José do Cuneo chegaram ao Brasil no dia 12 de julho de 1972  e, desde lá, desenvolvem atividades no
Estado do Rio de Janeiro (em Nova Iguaçu), e no Paraná (em Rio Bonito do Iguaçu e Curitiba). Em Curitiba, a Congregação
conta com a presença de quatro religiosas que desenvolvem suas atividades pastorais e sociais na igreja local e na comuni-
dade. As principais atividades são: organização e acompanhamento de catequese, grupo de jovens e adolescentes, grupo
de mulheres, brinquedoteca, clube de trocas, cursos de informática e educação musical, tendo como missão a promoção
humana, a educação, assistência corporal e espiritual.

Responsável geral: Gildo Martins de Lima.
Responsável pelas atividades: Irmã Leila Aparecida Mohr, Gildo Martins de Lima.
Público envolvido: Comunidades carentes.

Quadro 42 - Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 40: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Expressão da 
arte 

Ao desenvolver esta atividade o acadêmico acompanhou as crianças nas 
atividades de desenho, pintura, jogos e brincadeiras em geral, envolvendo 
arte e sua expressão por meio da imaginação das crianças. 

1 Não 
ofertado 
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2. Prevenção da 
saúde integral 

Os acadêmicos realizaram oficinas educativas sobre assuntos 
relacionados à saúde, higiene corporal, bucal, prevenções de doenças, 
gravidez precoce, métodos anticoncepcionais, qualidade de vida, 
importância de exercício físicos, entre outros. 

3 Não 
ofertado 

 

Instituição: Creche Espaço “De Bem Com a Vida”
A  Associação Espaço De Bem Com a Vida, idealizada pela Terapeuta, Pedagoga e Professora Vânia Lúcia Slaviero, objetiva
a busca da autosustentabilidade dentro dos princípios Educativos e Pedagógicos Sistêmicos, Transdisciplinares e Ecológicos;
com a finalidade de promover o autodesenvolvimento do Ser Humano, mediante cursos, artes em geral, esportes e
cooperativismo.

Responsável geral: Vania Lucia Slavieiro.
Responsável pelas atividades: Vania Lucia Slavieiro e Shirley Slavieiro Pazzini.
Público envolvido: Criança.

Quadro 43 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

Gráfico 41:Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: FEPE - Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional
A FEPE é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão a pesquisa, a prevenção e o diagnóstico, bem como a
educação, habilitação, reabilitação e inclusão das pessoas com deficiência.
Na área da saúde, atua com enfoque na prevenção  e realização do Teste do Pezinho em todo o Estado do Paraná, por meio
do seu Centro de Pesquisas. Na área da Educação, mantém a Escola Ecumênica atuando na modalidade de Educação
Especial. Atende bebês, crianças, jovens e adultos com deficiência mental e múltiplas deficiências. Seus principais progra-
mas envolvem: educação infantil, escolar, profissionalizante e múltipla.

Responsável geral: Lara Schmits.
Responsável pelas atividades: Valéria Giraldi, Andrea Toniolo Teuber, Claudia Santana, Rosimeire Oliveira de Almeida,
Paulo Henrique Pienta, Janaina de Barros, Dinéia Urbanek, Ana Isabel, Rose Marie de Maso, Fernando Felipe de Almeida e
Rosemari Farago Postega.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Adaptações 
pedagógicas 

O acadêmico teve a oportunidade de projetar e executar adaptações 
pedagógicas para facilitar o desempenho dos alunos nas atividades de 
artes plásticas. A atuação do acadêmico teve orientação do professor, 
observação e atuação junto aos alunos para a execução do projeto. 

1 Não 
ofertado 

2. Aulas de 
informática 

Os acadêmicos tiveram a oportunidade de auxiliar a professora nas 
aulas práticas de informática para atendimento personalizado aos alunos. 
Assim, os acadêmicos tiveram a presença direta com os alunos especiais 
da FEPE sob orientação da professora. 

2 8 

3. Saúde e nutrição O acadêmico realizou verificação de peso e medidas nos alunos de 
profissionalização da Escola - subsede Bacacheri.  2 Não 

ofertado 

4. Brincando e 
aprendendo 

Os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer os alunos, 
coletando informações da equipe pedagógica para a definição de temas e 
elaboração de propostas adequadas para programar e executar atividades 
lúdicas, recreativas e informativas para trabalhar sobre diversos temas: 
reciclagem, meio ambiente, animais, alimentação, higiene pessoal e bucal. 

Não 
ofertado 2 

5. Oficina 
cartonagem 

Os acadêmicos auxiliaram os alunos nas oficinas profissionalizantes, 
durante o aprendizado de confecção de: agendas, cadernos, papel 
reciclado e encadernações, sendo que houve presença direta com o aluno 
especial. 

1 4 

6. Oficina viveiro de 
flores 

Os acadêmicos auxiliaram os alunos nas oficinas profissionalizantes  
"Viveiros das Flores", durante o aprendizado de plantio de mudas e 
sementes, com a presença direta do aluno especial. 

2 3 

7. Pedagogia 
familiar 

Os acadêmicos programaram junto ao setor de serviço social da escola, 
temas importantes para abordar, por meio de dinâmicas e palestras 
informativas e educativas, os pais dos alunos da FEPE. 

Não 
ofertado 1 

8. Projeto 
interdisciplinar 

Os acadêmicos auxiliaram os professores no atendimento aos alunos, 
durante a realização de atividades nas áreas de artes, música e educação 
física, com a atuação direta de um grupo de 20 alunos especiais (em 
média), sob orientação do professor. 

4 10 
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9. Só para as mães 
Os acadêmicos desenvolveram com o grupo de mães dos alunos da 

escola, atividades de: relaxamento, alongamento, laboral, massagens, 
para a auto-estima e qualidade de vida dessas. 

Não 
ofertado 2 

 

Público envolvido: Crianças, adolescentes, alunos portadores de necessidades especiais, famílias dos alunos e grupo de
mães.

Quadro 44 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 42: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Instituição: Fundação Iniciativa
A instituição presta atendimento filantrópico há 18 anos; atende 40 crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica
(violência física, abuso sexual e negligência), em medida de proteção no sistema de “Casas Lares”.
A Fundação Iniciativa é umas das instituições não governamentais mais respeitadas pelos órgãos governamentais e pela
sociedade civil em Curitiba, pelos resultados quantitativos e qualitativos alcançados pelos serviços prestados.

Responsável geral: Juçara Ferreira Berta.
Responsável pelas atividades: Juçara Ferreira Berta.
Público envolvido: Adolescentes em situação de risco pessoal e social.

Quadro 45:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 43: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Instituto de Apoio ao Paciente com Doença Renal
O Instituto de Apoio ao Paciente com Doença Renal, criado no ano de 2000, é uma entidade filantrópica que atende cerca
de 700 pacientes renais crônicos e tem como missão desenvolver estratégias, proporcionando uma melhoria na qualidade
de vida desses, não apenas no âmbito da saúde, mas também no âmbito social.

Responsável geral: Luciane A. de S. Prestes Pfutzenreuter.
Responsável pelas atividades: Luciane A. de S. Prestes Pfutzenreuter e Silmara Miderberger.
Público envolvido: Pacientes renais.

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 A
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C
 

te
m
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ic
ia

tiv
a 

1. Brincando com o 
ECA 

Os acadêmicos realizaram atividades lúdicas e recreativas com as 
crianças e adolescentes, objetivando o conhecimento e compreensão do 
ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente.    

Não 
ofertado 2 
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Quadro 46: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
Nº de inscrições 

2007  Ações Atividades Descrição 
1º Sem.  2º Sem. 

1. Alfabetização 
(Unidade Buenos Aires) 

Os acadêmicos realizaram ações de alfabetização com pacientes 
adultos renais crônicos analfabetos. A atividade ocorreu com os 
pacientes no período em que eles estiveram realizando a diálise na 
máquina, sendo um atendimento individual. 

3 Não 
ofertado 

2. Hora do conto e 
conversa com o paciente 
(Unidade Buenos Aires) 

Os acadêmicos realizaram leituras de histórias para os pacientes 
renais no local onde  realizam a hemodiálise. A atividade possibilitou 
estabelecer um espaço de interação e diálogo, trazendo notícias da 
atualidade, auxiliá-los a escrever cartas, ou ainda fazer uma agenda 
com o paciente para a leitura de livros clássicos da literatura, sempre 
incentivando-os a ocupar o tempo em que ele está impossibilitado de 
sair da cadeira onde realiza a diálise. 

16 54 

3. Hora do conto e 
conversa com o paciente 
(Unidade São José dos 
Pinhais) 

Os acadêmicos realizaram leituras de histórias para os pacientes 
renais no local onde  realizam a hemodiálise. A atividade possibilitou 
estabelecer um espaço de interação e diálogo, trazendo notícias da 
atualidade, auxiliá-los a escrever cartas, ou ainda fazer uma agenda 
com o paciente para a leitura de livros clássicos da literatura, sempre 
incentivando-os a ocupar o tempo em que ele está impossibilitado de 
sair da cadeira onde realiza a diálise. 

1 Não 
ofertado 
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4. Hora do conto e 
conversa com o paciente 
(Unidade Santa Casa de 
Curitiba) 

Os acadêmicos realizaram leituras de histórias para os pacientes 
renais no local onde  realizam a hemodiálise. A atividade possibilitou 
estabelecer um espaço de interação e diálogo, trazendo notícias da 
atualidade, auxiliá-los a escrever cartas, ou ainda fazer uma agenda 
com o paciente para a leitura de livros clássicos da literatura, sempre 
incentivando-os a ocupar o tempo em que ele está impossibilitado de 
sair da cadeira onde realiza a diálise. 

17 21 

1. Dia da música com os 
amigos do rim (Unidade 
Portão) 

Nesta atividade, o acadêmico pôde utilizar, rádio, dinâmicas com 
músicas, ou levar instrumentos musicais para interagir com os 
pacientes durante a sessão de hemodiálise, como forma de minimizar 
o tempo ocioso desses, bem como proporcionar um momento de 
descontração e entretenimento. 

3 Não 
ofertado 
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2. Aniversário do mês 
com os amigos do rim 
(Unidade Portão) 

Nesta atividade, o acadêmico organizou os aniversários do mês em 
cada sala de hemodiálise, comemorando e interagindo com os 
pacientes durante a sessão de hemodiálise, como forma de minimizar 
o tempo ocioso desses, bem como, proporcionar um momento de 
descontração, entretenimento e principalmente a valorização como 
pessoa. 

9 Não 
ofertado 
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3. Jogo de bingo com os 
amigos do rim (Unidade 
Buenos Aires) 

Os acadêmicos realizaram bingos nas salas de hemodiálise durante 
o tratamento para os pacientes do Instituto do Rim do Paraná, como 
forma de minimizar o tempo ocioso desses, bem como proporcionar 
um momento de descontração, atenção e troca das histórias de vida 
dos pacientes com os acadêmicos envolvidos. 

23 Não 
ofertado 

4. Jogo de bingo com os 
amigos do rim (Unidade 
São José dos Pinhais) 

O acadêmico realizou bingos nas salas de hemodiálise durante o 
tratamento para os pacientes do Instituto do Rim do Paraná, como 
forma de minimizar o tempo ocioso desses, bem como proporcionar 
um momento de descontração, atenção e troca das histórias de vida 
dos pacientes com os acadêmicos envolvidos. 

1 Não 
ofertado 

5. Jogos de tabuleiro 
com os amigos do rim 
(Unidade Portão) 

Nesta atividade, os acadêmicos selecionaram jogos de tabuleiros 
para jogar com os pacientes durante a sessão de hemodiálise, como 
forma de minimizar o tempo ocioso do paciente, bem como 
proporcionar um momento de descontração e entretenimento. 

3 Não 
ofertado 

6. Sessão de cinema 
com os amigos do rim 
(Unidade Portão) 

Nesta atividade, os acadêmicos selecionaram um filme e 
produziram seu resumo com as principais características e passaram 
para os pacientes durante a sessão de hemodiálise, como forma de 
minimizar o tempo ocioso do paciente, bem como proporcionar um 
momento de descontração e entretenimento. 

6 Não 
ofertado 2.
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7. Sessão de cinema 
com os amigos do rim 
(Unidade Santa Casa) 

Nesta atividade, o acadêmico selecionou um filme e produziu 
resumo com suas principais características e passou para os 
pacientes durante a sessão de hemodiálise, como forma de minimizar 
o tempo ocioso do paciente, bem como proporcionar um momento de 
descontração e entretenimento. 

1 Não 
ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 44: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Cultura para a 
terceira idade no 
Gaia 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
interagir com os idosos e conhecer a realidade da terceira idade. Essa 
atividade é composta pela sensibilização por meio da vivência “máquina do 
tempo”; reconhecimento da instituição e contrato de trabalho; quebra de 
gelo entre grupo de idosos e acadêmicos; interlocução com o grupo para 
definir características e necessidades, (sob coordenação); planejamento, 
preparação com o grupo; elaborar estratégias de ação e aplicá-las.  

10 11 
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  2. Interdisciplinaridade   
em gerentologia no 
Gaia 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
interagir com os idosos e conhecer a realidade da terceira idade. Essa 
atividade é composta pela sensibilização por meio da vivência “máquina do 
tempo”; reconhecimento da instituição e contrato de trabalho; quebra de 
gelo entre grupo de idosos e acadêmicos; interlocução com o grupo para 
definir características e necessidades, planejamento, preparação com o 
grupo; montar estratégias de ação, e aplicá-las sob coordenação.  

Não 
ofertado 5 

2.
 P

ro
je

to
 

in
st

itu
iç

ão
 e

 
ci

da
da

ni
a 

   1. Instituição e 
cidadania 

  Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
interagir com os idosos e conhecer a realidade da terceira idade. Os 
acadêmicos fizeram interlocução com o grupo para definir objetivos e 
propostas de atividades culturais na cidade de Curitiba, ou seja: pesquisa 
sobre locais de visitação, programação de cinema, teatro, shows e 
passeios; montar estratégias de ação e preparação para o 
acompanhamento dos idosos nas atividades. 

10 Não 
ofertado 

 

Instituição: Instituto Antanho - Ensino e Pesquisa em Gerontologia
O Instituto Antanho é uma instituição de ensino e pesquisa em gerontologia, sem fins lucrativos vinculada a Gaia - residên-
cia para idosos. Possui laboratório de pesquisa e atua na promoção de eventos, cursos, palestras e dinâmicas com o intuito
de sensibilizar a sociedade para as questões do idoso.

Responsável geral: Priscila Junqueira Smaka.
Responsável pelas atividades: Priscila Junqueira Smaka.
Público envolvido: Idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais.

Quadro 47 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 45: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Artesanato e 
oficina de sucatas 

Os acadêmicos realizaram oficinas de artesanato e artes manuais de 
acordo com sua aptidão pessoal, utilizando materiais de sucata. 4 Não 

ofertado 

2. Atividades 
esportivas 

    Os acadêmicos desenvolveram atividades de treinamento para os times 
de futebol e vôlei, entre outros jogos compatíveis com a realidade local, 
orientando e estimulando a prática esportiva segura com ênfase aos 
benefícios à saúde e os aspectos sociais do esporte.  

2 Não 
ofertado 

3. Atividades 
lúdicas e de 
sensibilização 

O acadêmico montou, em conjunto com a equipe técnica, uma grade de 
atividades para realizar com os alunos de 5ª a 8ª Séries, envolvendo jogos 
cooperativos, jogos circulares, atividades de roda e outras dinâmicas de 
aprendizado e socialização de valores humanos.   

1 Não 
ofertado 

4. Avaliando ações 
Os acadêmicos elaboraram, em conjunto com a equipe, metodologias de 

avaliação das atividades que já foram realizadas por meio de investigação 
in loco com a população  moradora da Ilha do Mel (população-alvo).   

2 Não 
ofertado 

5. Biometria e 
orientação sobre 
alimentação 

Os acadêmicos transmitiram informações sobre alimentação saudável, 
de acordo com cada faixa etária.   2 Não 

ofertado 

6. Dança, 
expressão corporal 
e musicoterapia 

Os acadêmicos realizaram oficinas de dança, expressão corporal e 
musicoterapia, trabalhando principalmente temáticas relacionadas ao meio 
ambiente e com despertar de valores.                                                                 

 

4 Não 
ofertado 

7. Montagem de 
livro 

O acadêmico realizou a produção gráfica de uma publicação sobre a Ilha 
do Mel e sobre o Projeto "Jovem mostre sua cara!", utilizando-se de 
recursos gráficos, bem como a produção gráfica do boneco de um livro; 
utilizando também: textos, fotos, ilustrações que já foram produzidas 
estando em contato com o público-alvo desse projeto. 

1 Não 
ofertado 

8. Produção de 
jogos e materiais 
educativos 

Os acadêmicos elaboraram e confeccionaram jogos e materiais 
educativos para atividades de educação ambiental para alunos de 5ª a 8ª 
Séries demonstrando a aplicação dos mesmos junto ao público-alvo.   

2 Não 
ofertado 
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9. Artes manuais 
O acadêmico planejou e desenvolveu uma oficina de artes manuais em 

consonância com a realidade local e com a conservação da natureza, 
dentro das aptidões do aluno.                                                       

Não 
ofertado 1 

 

Instituição: Mater Natura Instituto de Estudos Ambientais
O Mater Natura é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com sede em Curitiba, fundada em 07 de
agosto de 1983. A instituição tem como missão atuar em prol da preservação, conservação, recuperação e manejo susten-
tável do meio ambiente, patrimônio paisagístico e dos bens e valores culturais, visando à melhoria da qualidade da vida.
O projeto “Jovem Mostre sua Cara”, desenvolvido pela Mater Natura, visa envolver os jovens em um processo de planeja-
mento e gestão participativa valorizando a cultura e o ambiente local, enfatizando a sustentabilidade comunitária e desper-
tando o exercício da cidadania.

Responsável geral: Anabel de Lima.
Responsável pelas atividades: Anabel de Lima, Jefferson Silvério e Elielson Marcelino.
Público envolvido: Alunos, comunidade, Idosos e comunidade baixa renda.

Quadro 48 :  Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

10. Contação de 
histórias e 
catalogação da 
biblioteca 

     
Em conjunto com uma bibliotecária, os acadêmicos auxiliaram na 

organização e catalogação do acervo do Mater Natura, e em complemento 
à atividade cultural, desenvolveram estratégias para repassar conteúdos de 
contação de histórias, teatro de bonecos ou dramatização às crianças da 
comunidade da Ilha do Mel. 

Não 
ofertado 4 

11. Oficina de 
desenho 

O acadêmico ministrou uma oficina de desenho, incluindo caricaturas, 
tendo por objetivo de ensinar técnicas aos adolescentes da comunidade da 
Ilha do Mel.                                                     

Não 
ofertado 1 

12. Oficinas de 
artesanato 

O acadêmico ministrou oficinas de artesanato e artes manuais 
integradas ao meio ambiente, de acordo com a aptidão pessoal e com a 
disponibilidade local. 

Não 
ofertado 1 

13. Produção de 
móveis e utensílios 
a partir de materiais 
recicláveis 

O acadêmico ministrou oficinas de produção de móveis e utensílios a 
partir de materiais recicláveis e de baixo custo, em consonância com a 
realidade local e com a conservação da natureza, dentro das aptidões dos 
participantes.                                                      

Não 
ofertado 1 

14. Produção e 
montagem de 
bijuterias 

O acadêmico ministrou oficinas de confecção de bijuterias para a 
geração de renda; a partir de materiais recicláveis e materiais naturais 
(sementes, folhas, entre outros.), ou seja, em consonância com a realidade 
local e com a conservação da natureza, dentro das aptidões dos 
participantes.                                                       

Não 
ofertado 1 
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15. Tear manual 

O acadêmico ministrou oficinas utilizando tear manual (também construi-
lo junto aos participantes) para a geração de renda, em consonância com a 
realidade local e com a conservação da natureza, dentro das aptidões dos 
participantes.                                                     

Não 
ofertado 1 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 46: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Pequeno Cotolengo do Paraná - Dom Orione
A Escola de Educação Especial está anexa à instituição Pequeno Cotolengo do Paraná, obra social com fins filantrópicos.
Presta atendimento especializado às crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência mental e deficiências
múltiplas (visual, auditiva, física e condutas típicas). As pessoas são encaminhadas por meio de órgãos públicos e após o
ingresso na entidade, passam por uma avaliação individual com os seguintes profissionais: psicólogo, fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, médicos e equipe pedagógica para posteriormente serem encaminha-
das à escola.



5 8

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. A vida em 
movimento 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
observar, auxiliar e participar ativamente dos jogos e brincadeiras 
propostos com os alunos, sob supervisão do professor de educação física. 
Ao participar das aulas os acadêmicos desenvolveram atividades junto aos 
alunos de forma lúdica e recreativa, respeitando as necessidades e as 
potencialidades dos participantes. 

9 21 

2. Criando arte a 
partir do barro 

Os acadêmicos acompanharam e desenvolveram ações relacionadas ao 
fazer artístico, dentro da linguagem da cerâmica. Os acadêmicos 
acompanharam as atividades desenvolvidas pelos alunos, durante a 
oficina de cerâmica, conhecendo e auxiliando nas técnicas e 
procedimentos necessários, em relação à manipulação de argila, à 
confecção de instrumentos e materiais alternativos, bem como à 
valorização dos processos de criação. 

1 1 

3. Festa da alegria: 
aniversário 

Nesta atividade os acadêmicos acompanharam e desenvolveram as 
festas de aniversários desde a preparação da festa como também no dia, 
brincando, dançando, organizando e interagindo nas atividades com os 
alunos/moradores da instituição. Os acadêmicos conheceram os lares, 
planejaram a festa e o baile, organizaram as atividades e participaram 
junto aos mesmos, proporcionando um momento de alegria, descontração 
e qualidade de vida. 

16 32 

4. Festa da alegria: 
baile 

Os acadêmicos acompanharam e desenvolveram o baile com decoração 
festiva e/ou temática, interagindo durante a atividade com os 
alunos/moradores da instituição. Os acadêmicos conheceram os lares, 
planejaram a festa e o baile, organizaram as atividades, proporcionando 
um momento de alegria, descontração e qualidade de vida. 

3 6 

5. Interagindo em 
dia de festa 

Os acadêmicos passearam com os moradores nas dependências da 
instituição, interagindo com os visitantes e assistindo aos shows artísticos 
em dias de churrascos, os quais acontecem todo 1º domingo do mês. 

Na sexta-feira que antecede o churrasco de domingo, os acadêmicos 
conheceram a realidade da instituição para um melhor entendimento da 
instituição bem como o objetivo de melhor interação com o público 
envolvido. 

26 Não 
ofertado 

6. Música é vida 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos participaram e 
acompanharam as ações musicais nos lares, como também a oficina de 
coral. A atividade foi desenvolvida com materiais próprios de estimulação 
musical como percussão, cantando e tocando junto ao grupo buscando 
incentivar os alunos do Pequeno Cotolengo a participar das atividades e se 
envolverem nelas. Essa atividade possibilitou a melhora na qualidade de 
vida dos envolvidos, como também a oportunidade de troca de 
experiências entre os participantes. 

1 7 

7. A arte é vida 
Os acadêmicos acompanharam e desenvolveram ações relacionadas ao 

artesanato, desenvolvendo os aspectos, afetivos, cognitivos e de 
linguagem pedagógica. 

Não 
ofertado 4 

8. Preparação da 
festa da alegria: 
baile 

Nesta atividade, os acadêmicos conheceram os lares dos moradores do 
Pequeno Cotolengo, bem como auxiliaram nos preparativos e no  
planejamento de um baile festivo que acontece mensalmente na instituição 
cujo objetivo é proporcionar momentos de alegria e desconcentração para 
os mesmos. 

Não 
ofertado 9 
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9. Reaprendendo a 
brincar 

Nesta atividade, os acadêmicos acompanharam e desenvolveram 
atividades para resgatar as cantigas e brincadeiras que ficaram esquecidas 
na infância, proporcionando momentos de alegria e descontração aos 
envolvidos. 

Não 
ofertado 3 

 

Responsável geral: Sonia Maria Mattos Dreger.
Responsável pelas atividades: Heveliza A. Paulono, Rafael Formiga, Dreger, Sérgio e , Filipe Fernandes, Eliande Dorocio
Accordi, Silvana Franqui, Ismael da Silva e Marlene da Silva.
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais.

Quadro 49:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Acantonamento 
ecológico 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos acompanharam e 
auxiliaram o Programa de Educação Ambiental no Zoológico Municipal de 
Curitiba, que desenvolve atividades técnicas, recreativas e lúdicas para 
alunos de Rede Municipal de Ensino Fundamental durante o final de 
semana (sábado e domingo, com pernoite) em área anexa ao zoológico. 
Os acadêmicos estiveram diretamente envolvidos no programa, auxiliando 
a equipe a conduzir as palestras, atividades teóricas-práticas, atividades 
recreativas, gincanas, trilhas, teatro, atividades de observação e 
sensibilização, bem como no auxílio e acompanhamento das crianças. 

37 16 

2. Oficina ambiental 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos acompanharam e 
auxiliaram o Programa de Oficina Ambiental, no qual são realizadas 
diversas atividades com crianças na faixa etária de 5 a 7 anos, com intuito 
de que conheçam um pouco mais sobre a fauna, flora, e recursos naturais 
renováveis e não renováveis; dessa forma, as informações são repassadas 
por meio de fantoches, jogos, brincadeiras e gincanas, além de atividades 
lúdico-recreativas e de sensibilização. 

19 Não 
ofertado 
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3. Orientação ao 
visitante no 
Zoológico 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos prestaram informações ao 
público que visita o zoológico sobre os animais em exposição; prestaram 
informações sobre animais taxidermizados e outras partes como: patas, 
bicos, crânios e ovos, no Centro de exposição; acompanhar os visitantes 
pelos painéis informativos e atividades lúdico-recreativas interativas no 
centro de atividades. 

128 72 

 

Gráfico 47: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Zoológico – Secretaria de Meio Ambiente
Localizado no interior do Parque Regional do Iguaçu, o Zoológico Municipal de Curitiba ocupa uma área nativa de 540 mil
metros quadrados, com aves endêmicas de toda a América do Sul, répteis e mamíferos das mais variadas origens.
Inaugurado em 1976, o parque oferece várias atrações e está dividido em sete setores diferentes: esportivo, náutico,
pesqueiro, bosques naturais, pomares públicos, santuários ecológicos, zoológico e ainda a Casa de Acantonamento.

Responsável geral: Juan Ramón Soto Franco.
Responsável pelas atividades: Valdenisio Ferreira dos Santos, Claudia Regina Bosa,  Daniele Sandra Purcino e Cristiane
Graminho Zeni.
Público envolvido: Alunos portadores de necessidades especiais, Comunidade de Baixa Renda, Pacientes de Hospital,
Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Crianças de aceleração 3º e 4º séries, adolescentes, adultos, alunos e jovens.

Quadro 50 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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4. Orientação e 
sensibilização no 
Zoológico 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos prestaram informações ao 
público que visitou o zoológico, sobre os animais em exposição, bem como 
prestaram informações sobre animais taxidermizados e outras partes 
como: patas, bicos, crânios e ovos, no Centro de exposição; e 
acompanharam os visitantes pelos painéis informativos e atividades lúdico- 
recreativas interativas no centro de atividades. 

32 Não 
ofertado 

5. Uma noite no 
Zôo 

Os acadêmicos acompanharam e auxiliaram o Programa: Uma Noite no 
Zôo, o qual busca sensibilizar jovens e adultos para as questões 
ambientais, tendo a oportunidade de ter informações sobre animais 
peçonhentos, a origem do fogo, benefícios e problemas que trouxe ao ser 
humano. A atividade incluiu um passeio noturno pelo zoológico observando 
a atividade noturna dos animais. Primeiro, em torno de uma fogueira, foi 
realizada uma palestra sobre animais peçonhentos e segurança na mata, e 
também sobre o fogo na vida do ser humano, e após, foi feito um passeio 
por uma trilha dentro da mata nativa da região e no zoológico. 

23 Não 
ofertado 

6. Visita educativa 
e orientada 

Os acadêmicos acompanharam e auxiliaram o programa de visita 
educativa e orientada, o qual tem por objetivo repassar informações sobre 
todas as espécies do acervo do zoológico, tendo início com uma palestra e 
atividade de sensibilização e atividades lúdicas, enfocando questões 
ambientais. 

9 Não 
ofertado 

7. Visita educativa 
e orientada no 
Museu de História 
Natural 

Os acadêmicos acompanharam e auxiliaram o programa de visita 
educativa e orientada no Museu de História Natural, o qual tem por objetivo 
repassar informações sobre todas as espécies do acervo do museu, tendo 
início com uma palestra e atividade de sensibilização e em seguida uma 
vista ao seu, obedecendo a um roteiro pré-estabelecido. Nesse percurso 
foram desenvolvidas atividades lúdicas, enfocando questões ambientais. 

10 Não 
ofertado 

8. Visita educativa 
e orientada no 
Passeio Público 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos acompanharam e 
auxiliaram o programa de visita educativa e orientada, o qual tem por 
objetivo repassar informações sobre todas as espécies do acervo do 
Passeio Público, tendo início com uma palestra e atividade de 
sensibilização, e em seguida foi feito um passeio, obedecendo a um roteiro 
pré-estabelecido. Neste percurso foram desenvolvidas atividades lúdicas 
enfocando questões ambientais. 

39 Não 
ofertado 

9. Zôo vai à escola 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos acompanharam e 
auxiliaram o Programa:  Zôo vai à escola, o qual consiste em uma 
exposição de animais taxidermizados, patas, bicos, crânios, que são 
levados até as escolas municipais, estaduais, com intuito de sensibilizar as 
crianças que cursam a terceira e quarta série, para a preservação dos 
ecossistemas. A atividade se completa com palestras e atividades lúdico-
recreativas. 

27 2 

10. Zooterapia 

Os acadêmicos acompanharam e auxiliaram o Programa de Zooterapia, 
que consiste em levar filhotes de animais domésticos e silvestres de índole 
pacífica até os setores de pediatria dos hospitais públicos, asilos e 
instituições de atendimento a portadores de necessidades especiais, para 
proporcionar durante algumas horas, divertimento, distração, conforto, 
relaxamento e alegria às pessoas internadas ou em tratamento médico. 
Dessa forma, os participantes e seus familiares têm a oportunidade de 
tocar e acariciar esses animais e receber informações sobre os mesmos. 

27 2 

11. Orientação ao 
visitante no Centro 
de Educação 
Ambiental 

Os acadêmicos prestaram informações ao público que visitou o 
zoológico, sobre os animais em exposição, bem como prestaram 
informações sobre animais taxidermizados e outras partes como: patas, 
bicos, crânios e ovos, no Centro de exposição; e acompanhar os visitantes 
pelos painéis informativos e atividades lúdico recreativas interativas no 
centro de atividades. 

Não 
ofertado 8 
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12. Visita orientada 
no Zoológico 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos acompanharam e 
auxiliaram o programa de visita educativa e orientada, o qual tem por 
objetivo repassar informações sobre todas as espécies do acervo do 
zoológico, tendo início com uma palestra e atividade de sensibilização e 
atividades lúdicas, enfocando questões ambientais. 

Não 
ofertado 4 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 48: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 A

 h
or

a 
da

 
al

eg
ria

 

1. A hora da alegria 

Os acadêmicos realizaram apresentações artísticas em forma de 
dramatização, leitura, teatro e apresentação com instrumentos musicais 
nas unidades de internamento, ou nas salas de espera (recepção ou 
unidades ambulatoriais), proporcionando momentos de descontração e 
alegria para os pacientes internados, familiares ou clientes externos que se 
encontram no hospital. 

22 1 
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 2. Artesanato com os 
pacientes 

Os acadêmicos ministraram cursos de artesanato tricô, crochê, 
confecção de bijouteria, bordados em etamine, em tela, colagem, 
confecção de cartões, reutilizando material reciclável, com os pacientes 
internados nas Unidades, proporcionando bem estar, diminuindo o tempo 
ocioso com o propósito de uma recuperação mais rápida. 

34 Não 
ofertado 
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3. Compartilhando 
vivências 

Os acadêmicos realizaram conversas com os pacientes idosos 
internados na Santa Casa, levantando dados para escrever a história de 
vida do paciente. 

    Com essa atividade valoriza-se a história de cada paciente e sua 
importância na sociedade da forma como ele é. Para o paciente  é uma 
oportunidade de conversar e minimizar o tempo ocioso no ambiente 
hospitalar, e para os acadêmicos uma oportunidade de conhecer detalhes 
da história jamais descritos em livros e divulgados na internet. 

29 Não 
ofertado 
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4. Fazendo a 
diferença no 
ambiente hospitalar 

Os acadêmicos visitaram as enfermarias do SUS e abordaram os 
pacientes no leito, tendo como finalidade estabelecer espaço de diálogo, 
promover o suporte familiar para os pacientes internados no Hospital de 
Caridade Santa Casa, procurando minimizar a dor e o sofrimento não só 
dos pacientes como de seus familiares. Outro objetivo foi proporcionar 
momentos agradáveis, diminuindo assim o tempo de ociosidade do 
paciente internado.  

107 29 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

REDE INTERNA - TEIA INSTITUCIONAL

ALIANÇA SAÚDE

Instituição: Hospital de Caridade Santa Casa de Misericórdia
O Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba foi inaugurado pelo Imperador Dom Pedro
II, no dia 22 de maio de 1880, inicialmente com 160 leitos, podia ser considerado um grande hospital, e foi por muitos anos,
o único hospital de Curitiba. Em 1912, a Universidade do Paraná, mais tarde federalizada, promoveu o Hospital de Caridade
e o Psiquiátrico a hospitais de ensino, que abrigaram também os estudantes da Faculdade de Ciências Médicas a partir de
1956.
O Hospital oferece total estrutura e uma excelente equipe de médicos das diversas especialidades, muitos com título de
Mestre e Doutor, que realizam um trabalho permanente de aperfeiçoamento.
Com área construída de 17.416,99 m2, total de leitos 278, sendo 37 de UTIs e 9 salas cirúrgicas, realiza entre 600 e 800
cirurgias mensalmente e interna uma média de 1350 pacientes por mês, firmando ao longo do tempo uma imagem de
centro de excelência.

Responsável pelas atividades: Dayse Almeida Pinto e Anderson Moreira Prestes.
Público envolvido: Pacientes do Hospital, familiares.

Quadro 51: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 49: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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5. Recepção aos 
familiares e 
visitantes da Santa 
Casa 

Os acadêmicos recepcionaram e acompanharam os familiares e clientes 
externos até o local desejado, procurando manter um diálogo com os 
mesmos prestando informações quando solicitados para que se sintam 
mais acolhidos. 

 

43 12 
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6. Visita solidária e 
formação cidadã 

Os acadêmicos visitaram as enfermarias (SUS) abordando os pacientes 
no seu leito com a finalidade de estabelecer espaço de diálogo, promover o 
suporte familiar para os pacientes, bem como proporcionar momentos 
agradáveis, diminuindo assim o tempo de ociosidade do paciente 
internado.  

45 4 
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Instituição: Hospital Maternidade Alto Maracanã
O Hospital e Maternidade Alto Maracanã (HMAM) é uma parceria de trabalho entre a Secretaria da Saúde da cidade de
Colombo e a Aliança Saúde PUC - Santa Casa. Atualmente possui 40 leitos dedicados a obstetrícia. Tem como visão tornar-
se um centro de excelência em saúde da mulher.
A proposta de intervenção dos acadêmicos vêm reforçar o grande objetivo da maternidade na continuidade dos trabalhos
oferecidos, ao mesmo tempo em que  oportuniza à comunidade, atenção para aspectos relacionados à qualidade de vida.
Aspectos esses, que estão intimamente ligados à saúde preventiva.

Responsável pelas atividades: Anderson Moreira Prestes e Enio Funchal e.
Público envolvido: Pacientes do Hospital, Comunidade e gestantes internadas.

Quadro 52: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 50: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Hospital Nossa Senhora da Luz
Hospital Nossa Senhora da Luz é um dos poucos hospitais para tratamento de transtornos mentais do Paraná. Foi criado em
1903, a partir da necessidade de atendimento especializado para pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de
Curitiba. A História de mais de 100 anos contribui para que a instituição busque continuamente atualizações e aprimora-
mento assistencial, no ensino, na pesquisa e na reintegração social; por isso é pioneiro em vários projetos nesta área.
As atividades desenvolvidas dentro do hospital propiciam o resgate individual e social de cada indivíduo, bem como, uma
humanização calorosa na relação com pessoas, que a sociedade caracteriza distante da capacidade de relações normais.

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Orientação e 
diagnóstico em  
fisioterapia 

Os acadêmicos, acompanhados por professor da área de Fisioterapia, 
prestaram orientação e diagnóstico em fisioterapia às pacientes internadas, 
ou às pacientes atendidas a nível ambulatorial. 

5 14 
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Responsável pelas atividades:  Andreson Moreira Prestes e Débora Ester Feola.
Público envolvido: Pacientes portadores de transtornos mentais e familiares do cliente/paciente.

Quadro 53: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 51: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Hospital Universitário Cajuru
O Hospital Universitário Cajuru (HUC) é referência nacional em trauma e emergências médicas.
O Projeto Comunitário, neste ambiente hospitalar, tem por objetivo propiciar na vida das pessoas fragilizadas pelo impacto
da dor inesperada: carinho, atenção e solidariedade. Nesse universo, a participação dos acadêmicos do Projeto Comunitá-
rio, por meio de atividades desenvolvidas, faz diferença para complementaridade de um atendimento humanizado.

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Fazendo a 
diferença no 
ambiente 
hospitalar 

Os acadêmicos realizaram atividades visando proporcionar apoio, acolhida e 
bem estar ao paciente, durante o processo de hospitalização, estabelecendo 
espaço para diálogo, fazendo caminhadas e passeios no jardim do hospital, ou 
realizando atividades recreativas, como: futebol, vôlei, teatros, bingos, sessão 
de beleza, sessão de vídeo, bailes, entre outras. 

86 Não 
ofertado 

2. Integração no 
Hospital Dia 

Os acadêmicos realizaram atividades visando proporcionar apoio, acolhida e 
bem estar ao paciente, durante o processo de hospitalização. 

Não 
ofertado 4 

3. Integrando nas 
diferenças 

Os acadêmicos realizaram atividades visando proporcionar apoio, acolhida e 
bem estar ao paciente, durante o processo de hospitalização. 

Não 
ofertado 57 

4. Natal feliz 
Os acadêmicos organizaram atividades para o Natal dos pacientes 

internados, propiciando apoio, acolhida e bem estar ao paciente durante o 
processo de hospitalização. 

Não 
ofertado 18 
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5. Recreação e 
interação no 
baile 

Os acadêmicos desenvolveram atividades visando motivar a participação dos 
pacientes na atividade do baile, auxiliando a equipe do hospital na organização 
e interação (decoração, comemoração de datas especiais, etc.), bem como 
estabelecer espaço para diálogo, fazer caminhadas, passeios, entre outras. 

Não 
ofertado 8 
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6. Acolher e 
acompanhar 

O projeto Acolher e Acompanhar, tem por objetivo promover a acolhida dos 
diversos públicos do hospital, sobretudo pacientes e familiares, proporcionando 
o acompanhamento desses públicos por meio da presença amiga, discreta e 
solidária. Ao inserir-se em tal atividade, os acadêmicos tiveram espaço 
necessário para desenvolver as competências de inter-relacionamento, escuta 
da comunidade, percepção e iniciativa. 

29 1 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 A

 h
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a 
da
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eg
ria

 

1. A hora da alegria 

Os acadêmicos realizaram apresentações artísticas em forma de 
dramatização, leitura, teatro ou apresentação com instrumentos musicais 
nas unidades de internamento, proporcionando momentos de descontração 
e alegria para os pacientes internados, familiares ou clientes externos que 
se encontram no hospital. 

15 18 

2.
 A

 h
or

a 
de

 c
an

ta
r 

2 A hora de cantar 
Os acadêmicos desenvolveram atividades lúdicas com crianças de 0 a 6 

anos envolvendo: música, dança, brincadeiras, canto, confecção de 
instrumentos musicais, entre outros. 

12 1 

3.
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a 
do

 c
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3. A hora do conto 

Os acadêmicos proporcionaram momentos de lazer, descontração e 
reflexão com  atividades relacionadas à leitura, percorrendo as enfermarias 
com vários tipos de livros de histórias, abordando os pacientes, 
despertando a criatividade e o lúdico, proporcionando um clima agradável e 
descontraído. 

29 20 

4.
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a 

4. Alongando, 
esticando e 
crescendo, hora de 
relaxar 

Os acadêmicos atuaram com bebês do Centro de Educação Infantil,  
proporcionando a estimulação motora e aplicando massagens (como por 
exemplo: shantalla), propiciando contato, amor e carinho, aumentando a 
auto-estima e confiança dos bebês. Essa atividade é muito importante para 
o desenvolvimento dos bebês, pois além de deixá-los calmos e 
descontraídos, sem sinal de irritação, faz com que a criança crie vínculos 
afetivos. 

2 4 
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5. Brincando com 
as crianças no HUC 

Os acadêmicos brincaram com as crianças que estão internadas no 
hospital, realizando atividades lúdicas e incentivando as crianças em sua 
criatividade. 

70 58 
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6. Fazendo a 
diferença no 
ambiente hospitalar 

Os acadêmicos abordaram os pacientes e familiares nas enfermarias, 
tendo como finalidade estabelecer espaço de diálogo, promover o suporte 
familiar para os pacientes internados no Hospital Universitário Cajuru, 
procurando minimizar a dor e o sofrimento não só dos pacientes como de 
seus familiares . 

6 75 

7.
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a 

de
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in

ca
r 7. Hora de brincar 

no Centro de 
Educação Infantil – 
HUC 

Os acadêmicos desenvolveram atividades recreativas, bem como 
contribuíram para o desenvolvimento pessoal, afetivo, motor e cognitivo, 
promovendo mudanças de comportamento e respeitando a criança como 
um sujeito social e histórico. 

15 8 

8.
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ã 

8. Orientação 
jurídica e formação 
cidadã 

No atendimento aos pacientes, internados pelo SUS, constatou-se que 
alguns necessitam além do tratamento clínico e  atendimento social, 
precisam  de orientação jurídica. O projeto “Orientação Jurídica e 
Formação Cidadã” tem como objetivo favorecer não apenas a melhoria da 
saúde física, mas também orientar os pacientes a respeito de seus direitos 
como cidadãos, por meio das ações desenvolvidas pelos acadêmicos do 
Projeto Comunitário. 

30 Não 
ofertado 
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9. Recepção aos 
familiares dos 
pacientes no pronto 
socorro 

Esta atividade objetiva o contato com pacientes provenientes de trauma 
(urgência e emergência), bem como com seus familiares. 

O desenvolvimento dessa atividade ocorre juntamente ao serviço social 
de emergência, com a supervisão da assistente social que estiver de 
plantão, para que os acadêmicos nunca tomem uma decisão sem consultar 
previamente a pessoa responsável pela atividade. 

74 65 

 

Responsável geral: Anderson Moreira Prestes e Andréia Ferreira da Silva Rosa.
Público envolvido: Pacientes do Hospital.

Quadro 54: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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10. Senta que lá 
vem história 

Os acadêmicos proporcionaram momentos de lazer, descontração e 
reflexão por meio de atividades relacionadas às histórias, para crianças de 
0 a 5 anos, despertando a criatividade e o lúdico. 

12 1 
11
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11. Visita solidária 
e formação cidadã 

Os acadêmicos desenvolveram esta atividade dentro das enfermarias, 
tendo como finalidade estabelecer espaço de diálogo, promover o suporte 
familiar para os pacientes que não recebem visitas, bem como proporcionar 
momentos agradáveis, diminuindo assim o tempo de ociosidade do 
paciente internado; também auxiliar os familiares no horário de visita a se 
dirigirem às enfermarias que desejam visitar. 

88 36 

12
. O
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C

 E
 I 12. Oficina da fala -  

hora de falar no  
CE I 

Os acadêmicos desenvolveram atividades visando estimular as crianças 
do Centro de Educação Infantil ligado ao hospital a falarem corretamente, 
bem como, superar seus possíveis problemas: gagueira, dislexia, entre 
outros. 

2 Não 
ofertado 

13
. B

in
go

 n
a 

he
m

od
iá

lis
e 

13. Jogo de bingo 
na hemodiálise 

Esta atividade teve como foco a realização de bingos nas salas de 
hemodiálise durante o tratamento para aos pacientes da hemodiálise, como 
forma de minimizar o tempo ocioso do paciente, bem como proporcionar 
um momento de descontração, atenção e troca das histórias de vida dos 
pacientes com os acadêmicos envolvidos. Os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de organizar o evento, providenciar os brindes e os materiais 
necessários para a realização da atividade. 

Não 
ofertado 32 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 52: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Oficina de 
contação de 
histórias 

Ao realizar esta atividade, os acadêmicos desenvolveram atividades 
lúdicas por meio de contação de histórias, com o objetivo de despertar o 
prazer de ouvir histórias. 

Não 
ofertado 3 

2. Oficina de 
informática 

Os acadêmicos ministraram aulas de informática para os familiares das 
crianças atendidas, considerando que fazem parte da população que não 
tem acesso às novas tecnologias de comunicação e informação. 

Não 
ofertado 2 

3. Recreação 
infantil 

Ao desenvolver esta atividade, os acadêmicos desenvolveram atividades 
recreativas por meio de brincadeiras, jogos, canções e demais atividades 
de interação, possibilitando ampliar as expressões de movimento infantil e 
a descoberta de seus limites e potencialidades. 

Não 
ofertado 1 

1.
 A

çã
o 

na
 e

du
ca

çã
o 

4. Semana da 
alegria 

Esta atividade aconteceu em comemoração ao Dia das Crianças, que 
propõe o desenvolvimento de atividades lúdicas e culturais (gincanas, 
teatro, oficinas de jogos, música, etc), proporcionando um momento de 
alegria e descontração para as crianças atendidas pela creche. 

Não 
ofertado 12 

Centro de Educação Infantil Marcelino Champagnat
O Centro de Educação Infantil Marcelino Champagnat (Creche PUCPR), tem como finalidade estender a ação social da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, oferecendo serviços à população menos favorecida da Vila Torres. Um dos
objetivos do centro é assegurar o atendimento em período integral às crianças matriculadas, oferecendo cuidados especi-
ais no que se refere à saúde e educação, dando oportunidade aos pais de participar de grupos de orientação social e
psicológica. O centro também oportuniza campos de estágio para diversos cursos de graduação, bem como a participação
dos estudantes acadêmicos nos projetos sociais da Universidade, visando desenvolver sua consciência social e cristã.

Responsável geral: Neide Cristina Glassey Ribeiro.
Responsável pelas atividades: Neide Cristina Glassey Ribeiro.
Público envolvido: Crianças de 0 a 6 anos, adolescentes, adultos, comunidade de baixa renda e jovens.

Quadro 55: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 53: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 A

m
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os
 d

o 
m
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ec
en

do
 a

 
na
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1. Mutirão - Amigos 
do mar 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos conheceram a realidade 
de uma comunidade de pescadores e desenvolveram ações com as 
crianças e as famílias dessa comunidade, objetivando apresentar a 
natureza, seus recursos e agregar qualidade de vida aos envolvidos. 

20 Não 
ofertado 

 

Programa de Ação Comunitária e Ambiental - ProAção
A criação do Proação vem ao encontro da filosofia da PUCPR em promover a melhoria da qualidade de vida das comunida-
des locais (populações tanto de meios urbanos quanto rurais), por meio de núcleos locais que visam o desenvolvimento de
ações nas áreas social, comunitária e ambiental.
O Proação se institui como canal de inserção da Universidade no contexto onde se concentram as maiores demandas
sociais e, ao mesmo tempo, abre caminhos de acesso à população aos conhecimentos que se produzem no âmbito da
academia.
O objetivo do Proação é desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em âmbito comunitário com atuação de
professores, alunos e pesquisadores da PUCPR, possibilitando a melhoria das condições de vida da população e ao mesmo
tempo tornando dinâmica a relação de ensino na Universidade pelo seu constante vínculo com a realidade social.

Instituição: Programa de Ação Comunitária e Ambiental - ProAção Guaratuba
A sede do Programa de Ação Comunitária e Ambiental Núcleo de Guaratuba tem uma área de 4.617, 40 m2, situado no
Bairro de Caieiras, na cidade de Guaratuba.
O ProAção Núcleo de Guaratuba possui no município, programas de alcance comunitário nas área de: saúde, educação,
saneamento, ecologia, assistência social, assistência jurídica, dentre outras.
Em junho de 2000 foi firmado um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Guaratuba para o atendi-
mento médico e odontológico no Posto de Saúde Municipal "Gercindo Duarte de Aguiar". Com aproximadamente 2.990
atendimentos médicos e de enfermagem, 1502 atendimentos odontológicos, sendo 1224 de estagiários da PUCPR e 278
dos dentistas do município.

Responsável geral: Arlete Moraes.
Responsável pelas atividades: Leciane Nunes.
Público envolvido: Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.

Quadro 56: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 54: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Oficina - Relações 
de trabalho - 
individuais e coletivas 

Os acadêmicos trabalharam com um grupo de pessoas que forma a 
cooperativa de artesãos, o reconhecimento de si mesmo e a sua interação 
com o meio em que vive, visando melhorar as relações de trabalho do 
grupo e com isso gerar melhor ambiente de trabalho. 

2 3 

2. Oficina de 
administração 

Os acadêmicos apresentaram à comunidade de artesãos, maneiras mais 
adequadas de administrar uma cooperativa, suas particularidades, sua 
organização interna e sua legalização. 

3 Não 
ofertado 

3. Oficina de 
atendimento ao 
cliente 

Os acadêmicos apresentaram à comunidade de artesãos, maneiras mais 
adequadas de atendimento aos seus clientes dentro das tendências do 
mercado, bem como formas mais eficazes de comercializar os produtos 
que eles mesmos criam, bem como a forma de agregar valor ao seu 
produto. 

6 Não 
ofertado 

4. Oficina de design 
do produto 

A oficina de design de produto teve como objetivo disponibilizar novas 
técnicas para serem utilizadas pelos artesãos em suas criações, bem como 
ensinar a organização dos produtos, a limpeza dos produtos e as 
tendências do mercado. 

6 Não 
ofertado 

5. Oficina 
adolescentes e 
jovens 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos desenvolveram ações voltadas 
para adolescentes e jovens moradores do município de Guaraqueçaba. As 
ações tiveram enfoque em temas atuais para tal faixa etária, como: 
sexualidade, dependência química, empregabilidade e questões do 
adolescer. 

Não 
ofertado 5 

6. Oficina brincando 
com crianças 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos desenvolveram ações voltadas 
às crianças moradoras do município de Guaraqueçaba. As ações tiveram 
enfoque nos direitos da criança e do adolescente, questões ambientais, 
higiene corporal, cuidados com o corpo, comportamentos e desenvolvi-
mento motor. 

Não 
ofertado 5 

7. Oficina de 
história e cultural 
local 

Os acadêmicos desenvolveram esta oficina com o objetivo de resgatar a 
história e cultura da comunidade, como forma de valorização de sua origem 
e resgate da auto-estima da comunidade de Guaraqueçaba. 

Não 
ofertado 5 

1.
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8. Oficina de 
vendas 

Os acadêmicos apresentaram à comunidade de artesãos, formas mais 
adequadas de realizar vendas, bem como maneiras mais eficazes de 
comercializar os produtos que eles mesmos criam, bem como a forma de 
agregar valor ao seu produto. 

Não 
ofertado 5 

 

Instituição: Programa de Ação Comunitária e Ambiental – ProAção Guaraqueçaba
Em Guaraqueçaba, a PUCPR inaugurou sua sede própria no dia 29 de abril de 2000 em comemoração aos 500 anos do Brasil,
com o objetivo de promover a melhoria das condições de vida da comunidade por meio do desenvolvimento sustentado,
conciliado com a saúde, educação e meio ambiente.
Responsável geral: Arlete Moraes.
Responsável pelas atividades: Marisa da Costa e Anderson Moreira Prestes.
Público envolvido: Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.

Quadro 57: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 55: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 In

fo
rm

át
ic

a 
bá

si
ca

 

1. Aulas de 
informática  

Esta atividade possibilitou orientação para o conhecimento e manuseio 
do computador, por meio de noções básicas de Windows, Word, Excel e 
Power Point. 

12 12 

2.
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aç
ão

, 
es
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rt

e 
e 
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ze

r 

2. Esporte e 
recreação 

Nesta atividade os acadêmicos desenvolveram diversas brincadeiras: 
cantigas de roda, danças, cantos, atividade com material esportivo, 
técnicas esportivas, gincanas, jogos e campeonatos com crianças e 
adolescentes. 

13 11 

3.
 H

or
a 

do
 

co
nt

o 

3. Hora do conto 

 
Os acadêmicos contaram histórias para crianças da comunidade local, 

por meio de teatro de fantoches, vídeos educativos, atividades com 
materiais alternativos.  

15 15 

 

Instituição: Programa de Ação Comunitária e Ambiental – ProAção Fazenda Rio Grande
O Proação Fazenda Rio Grande, localizado no bairro Iguaçu I, no município de Fazenda Rio Grande, é um núcleo de
atendimento à comunidade, que foi fundado em março de 2002.  Consiste em um espaço rico para a aprendizagem dos
futuros profissionais em formação pela PUCPR e é considerado, pela comunidade local, como um dos melhores locais da
cidade para tratamento de saúde e para a profissionalização e educação infantil. Todos os atendimentos oferecidos são
gratuitos.
Mediante uma parceria da PUCPR com a Prefeitura do município, funciona, no mesmo espaço, a Unidade de Saúde
Pioneira. Essa Unidade oferece à comunidade programas de orientações para gestantes, hipertensos, idosos e orientações
sobre planejamento familiar.

Responsável geral: Arlete Moraes.
Responsável pelas atividades: Marion Weber Schiller Dionísio.
Público envolvido: Adolescentes, crianças e comunidade.

Quadro 58: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 56: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Instituição: Programa de Ação Comunitária e Ambiental – ProAção Paranaguá
No dia 08 de abril de 2002 foi inaugurado o Proação de Paranaguá. O Proação possibilita o exercício da cidadania plena por
meio do trabalho diário de seus funcionários, acadêmicos, supervisores, professores e voluntários, contribuindo assim para
uma sociedade mais digna.

Responsável geral: Arlete Moraes.
Responsável pelas atividades: Carolina de Andrade Cancella Cantarelli.
Público envolvido: Crianças e comunidade.

Quadro 59: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 57: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Campanha do 
agasalho e dia da 
cidadania 

Ao realizar as atividades: campanha do agasalho e o dia da cidadania, 
os acadêmicos prestaram orientações à comunidade com o objetivo de 
interagir e conhecer uma dada realidade social. Com o objetivo de agregar 
qualidade de vida e pequenas oportunidades, foram realizadas com toda a 
comunidade, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos, orientações 
familiares e atividades esportivas. A atividade ocorreu na localidade de 
Limeira, município de Guaratuba-PR, na Escola Rural, Estrada Principal 
anexo ao Posto de Saúde Pública de Limeira. 

11 Não 
ofertado 

2. Caravana 
Solidária 

A Caravana Solidária é realizada em comunidades em situação de 
vulnerabilidade social, com o objetivo de sensibilizar os moradores à 
modificar hábitos comportamentais que contribuem para os agravos à 
saúde e ao desenvolvimento da cidadania. 

Essa atividade foi realizada durante oito sábados na mesma 
comunidade, com a intenção de criar oportunidade para a troca mútua de 
conhecimento na atuação multidisciplinar, criando a conscientização social 
e a mobilização solidária contínua. 

86 Não 
ofertado 
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3. Mutirão do 
esporte 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos desenvolveram ações nas 
escolas  municipais de Ensino Fundamental de Paranaguá, com o objetivo 
de incentivar a prática do esporte e promover a qualidade de vida, por meio 
de atividades como: futebol, vôlei, basquete, tênis de mesa, artes marciais, 
ginástica aeróbica, jogos gigantes, oficina de máscara, oficinas de 
artesanato (material reciclado, sabonete e chinelo), oficina da saúde 
(conscientização, aferição de pressão, teste de glicemia e colesterol) e 
oficina de dança. 

20 Não 
ofertado 



7 3

Instituição: Programa de Ação Comunitária e Ambiental – ProAção São José dos Pinhais
O Proação São José dos Pinhais encontra-se localizado no distrito conhecido como Colônia Rio Grande no município de São
José dos Pinhais; inserido dentro do Patronato Santo Antônio, uma organização não governamental, que se constitui num
espaço de acolhida e educação, atendendo cerca de 500 crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.
Parte expressiva da região de abrangência do Proação ainda preserva a condição de área rural, embora já com sinais de que
a urbanização está próxima a acontecer. Outra parcela, já compõe a periferia de São José dos Pinhais, caracterizada pelas
precárias condições sócio-econômicas.

Responsável geral: Arlete Moraes.
Responsável pelas atividades: Euclides Nora.
Público envolvido: Adolescentes e crianças.

Quadro 60: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Artesanato 

Os acadêmicos, por meio do domínio de várias técnicas, ministraram um 
dos tipos de trabalhos: atividade em barro, pintura em tecidos, bordados, 
crochê e tricô. Essas atividades cumprem função terapêutica e em alguns 
casos podem representar uma fonte de renda para os participantes das 
oficinas. 

4 3 

2. Dança Os acadêmicos ministraram aulas de dança para posterior apresentação, 
como prática de socialização.  9 2 

3. Desenho artístico Os acadêmicos desenvolveram oficinas de técnicas de desenho com 
grupos de crianças e adolescentes. 10 12 

4. Esportes 

Os acadêmicos oportunizaram momentos de lazer e socialização entre 
os alunos por meio de dinâmicas de grupo, jogos e brincadeiras dirigidas às 
crianças e adolescentes, visando tanto o desenvolvimento afetivo quanto 
cognitivo e motor. 

14 17 

5. Formação 
humana 

Para desenvolver esta atividade, foi necessário que o acadêmico tivesse 
conhecimento de relações humanas, liderança e trabalho em equipe, bem 
como ter capacidade de treinar jovens no exercício prático das funções de 
líder. 

5 Não 
ofertado 

6. Horticultura 

Os acadêmicos trabalharam o processo de produção de hortigranjeiros 
sem o uso de qualquer elemento químico ou agrotóxico.  Toda produção foi 
baseada em método natural, constituindo-se em campo de aprendizado de 
crianças e adolescentes. 

5 6 

7. Informática Os acadêmicos possibilitaram orientação para o conhecimento e 
manuseio no computador.  10 Não 

ofertado 

8. Reforço escolar 
– Matemática 

Os acadêmicos prestaram apoio às crianças e adolescentes, que 
apresentavam dificuldades de aprendizagem escolar em matemática. 6 13 

9. Reforço escolar 
– Português 

Os acadêmicos prestaram apoio às crianças e adolescentes, que 
apresentavam dificuldades de aprendizagem escolar em Português. 3 8 

10. Terceira idade Os acadêmicos da área da saúde ou social, desenvolveram atividades 
das áreas de saúde física e mental voltadas às pessoas de terceira idade. 2 1 

11. Violão Os acadêmicos ministraram aulas de violão à crianças e adolescentes. 2 Não 
ofertado 

1.
 P

ro
m

oç
ão

 à
 e

du
ca

çã
o 

12. Teclado Os acadêmicos ministraram aulas de teclado à crianças e adolescentes. Não 
ofertado 4 

 



7 4

Gráfico 58: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Programa de Ação Comunitária e Ambiental – ProAção de Tijucas do Sul
O Proação Tijucas do Sul foi fundado em 18 de junho de 1999. O trabalho é desenvolvido tendo duplo objetivo: o primeiro
voltado à assistência, e o segundo, envolver os acadêmicos em projetos comunitários e ambientais visando despertar a
sensibilidade e o compromisso social. Essa atuação vai promover a mudança de consciência da comunidade envolvida, via
melhoria nas condições de saúde e educação.

Responsável geral: Arlete Moraes.
Responsável pelas atividades: Silvia Maria Cardoso dos Santos.
Público envolvido: Adolescentes, crianças, comunidade e idosos.

Quadro 61: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
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ea

çã
o 1. Esporte e 

recreação 

Os acadêmicos oportunizaram momentos de lazer e socialização entre 
os alunos por meio de jogos e brincadeiras dirigidas, visando tanto o 
desenvolvimento afetivo quanto cognitivo e motor. 

11 4 

2.
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e 

2. Higiene bucal 
Os acadêmicos orientaram e contribuíram para o desenvolvimento do 

hábito de higiene bucal, por meio de palestras e oficinas dirigidas aos 
alunos da escola. 

2 Não 
ofertado 
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3. Oficina da 
criatividade 

Os acadêmicos trabalharam a socialização e interação com as crianças, 
com atividades visando o desenvolvimento da imaginação, coordenação 
motora fina, percepção visual e espacial. 

12 7 

4.
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4. Oficina de artes 
Os acadêmicos trabalharam de forma lúdica com as crianças atividades 

que visando o desenvolvimento da imaginação, coordenação motora fina, 
percepção visual e espacial. 

1 Não 
ofertado 
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Gráfico 59: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
REDE INTERNA – PROGRAMAS GERIDOS PELO PROJETO COMUNITÁRIO

CARAVANAS SOLIDÁRIAS
 A Caravana Solidária é um programa voltado às comunidades em condição de vulnerabilidade socioambiental. O objetivo
é sensibilizar os moradores das comunidades a modificar hábitos comportamentais que contribuem para os agravos à
saúde e ao desenvolvimento da cidadania. Apresenta uma concepção de atuação participativa e multidisciplinar, uma vez
que congrega em cada edição acadêmicos de diversas áreas do conhecimento científico, e convida as comunidades
atendidas a interagir com os acadêmicos.

HISTÓRICO
A Caravana Solidária teve seu início em 2004, com foco na área da saúde, onde possibilitava às comunidades em situação
de vulnerabilidade social, a melhora de sua qualidade de vida. Mas a medida que a Caravana Solidária ocorria, percebia-se
a necessidade e expandir sua atuação para as outras áreas, visto que a necessidade das comunidades não se resumia apenas
a questões de atenção à saúde.
Ao estruturar as caravanas para 2005, novo foco e direcionamento foram dados ao programa: atender às necessidades da
comunidade. A mesma, passa a ser idealizada em conjunto às comunidades e/ou instituições que se interessaram pelo
programa. A estruturação das caravanas começou com a visita de um técnico do Núcleo  de Projetos  Comunitários no local,
para levantamento das necessidades e potencialidades da comunidade.
Nessa visita é feito um breve diagnóstico social e são traçados os primeiros pontos que farão parte do direcionamento da
caravana durante os quatro sábados. O diagnóstico social é uma ferramenta indispensável nesse modelo metodológico. O
desenho da caravana é feito em linhas gerais para fins de inscrição dos acadêmicos, para que esses possam ter conheci-
mento do tipo de ações a realizar. O planejamento da ação na metodologia da caravana é realizado pelos próprios acadê-
micos em interação com os membros da comunidade e/ou instituição atendida.

Instituições parceiras da Caravana Solidária no ano de 2007:
Durante o ano de 2007 foram realizadas (nove) Caravanas Solidárias, com a participação de 163 acadêmicos de diversas
áreas do conhecimento.
Comunidades e instituições atendidas:
• AMBIP – Associação de Moradores do Bairro Ipanema e Pinheirinho – Antonina.
• Colégio Estadual Carlos Alberto Ribeiro – Comunidade de Bocaiúva do Sul.
• Sociedade Franco Brasileira Congregação Irmãs dos Santos Anjos - Comunidade de São José dos Pinhais.
• Igreja Batista Alto Maracanã – Comunidade de Colombo.
• Associação de Proteção à infância Vovô Vitorino – Curitiba.

CARAVANAS ESCOLARES
As Caravanas Escolares surgiram de uma experiência de Caravana Solidária realizada na Escola Municipal Nair de Macedo,
da Prefeitura Municipal de Curitiba. Daí verificou-se a necessidade de adequação da metodologia para realidades escola-
res.

Instituições parceiras da Caravana Escolar no ano de 2007:
Durante o ano de 2007 foram realizadas (seis) Caravanas Escolares, com a participação de 320 acadêmicos de diversas
áreas do conhecimento. As caravanas foram realizadas nas seguintes escolas:
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Caravana 
Solidária - Bocaiúva 
do Sul 

Nesta ação os acadêmicos realizaram atividades em parceria com o 
Colégio Estadual Carlos Alberto Ribeiro - Bocaiúva do Sul.  

A atividade ocorreu em 4 sábados sendo o primeiro destinado ao 
reconhecimento da comunidade e ao planejamento das ações. O segundo 
sábado foi dedicado às atividades recreativas e inscrições para as oficinas 
ofertadas no terceiro sábado. Temas das oficinas: empregabilidade, 
fantoches, pintura, cidadania e hora do conto. O último encontro foi 
destinado ao fechamento das atividades com os alunos de escola e os 
acadêmicos. 

31 25 

2. Caravana 
Solidária - Vovô 
Vitorino 

Os acadêmicos realizaram atividades em parceria com a Instituição 
Vovô Vitorino – localizada no bairro Tatuquara, em Curitiba.  

A atividade ocorreu em 4 sábados, sendo o primeiro destinado ao 
reconhecimento da comunidade e ao planejamento das ações. O segundo 
sábado destinou-se ao convite à comunidade; no terceiro ocorreu a troca 
do lixo por alimentos, além de oficinas recreativas e de orientação à 
população. No último encontro também foram realizadas oficinas às 
crianças e o fechamento das atividades. 

31 24 

3. Caravana 
Solidária - Cerro 
Azul 

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Colégio Estadual 
de Cerro Azul, no Município de Cerro Azul.  

A atividade ocorreu em 4 sábados sendo o primeiro destinado ao 
reconhecimento da comunidade e o planejamento das ações a serem 
desenvolvidas com as crianças, adolescentes, alunos da escola e com a 
comunidade. O segundo sábado foi dedicado às atividades recreativas e 
inscrições para as oficinas ofertadas no terceiro sábado. Temas das 
oficinas: empregabilidade, bijuteria, cidadania, produção de pipas, jogos de 
mesa, contação de histórias. O último encontro foi destinado ao 
fechamento das atividades com os alunos da escola e os acadêmicos. 

Não 
ofertado 25 

4. Caravana 
Solidária - 
Paranaguá 

Os acadêmicos desenvolveram as ações da Caravana Solidária em uma 
comunidade em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de 
conhecer a realidade da comunidade, elaborar diagnóstico da realidade 
local para futuras intervenções. 

Não 
ofertado 2 
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5. Caravana 
Solidária - Tunas 
do Paraná 

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Colégio Estadual 
de Tunas do Paraná, no Município de Tunas do Paraná.  

A atividade ocorre em 4 sábados sendo o primeiro destinado ao 
reconhecimento da comunidade e o planejamento das ações. O segundo 
sábado foi dedicado às atividades recreativas e inscrições para as oficinas 
ofertadas no terceiro sábado. Temas das oficinas: empregabilidade, 
bijuteria, cidadania, produção de pipas, jogos de mesa, contação de 
histórias. O último encontro foi destinado ao fechamento das atividades 
com os alunos da escola e os acadêmicos. 

Não 
ofertado 25 

 

• Escola Municipal Joana Raksa – Caximba  -Regional Pinheirinho.
• Escola Municipal Daria Persiano de Castro Vellozo – Cidade Industrial – Regional CIC.
• Escola Municipal Miracy de Araújo – Sítio Cercado – Bairro Novo.
• Escola Municipal Madre Antônia Contraturno – Tarumã – Regional Boa Vista.
• Escola Municipal Profª Donatila Caron dos Anjos – Uberaba – Regional Cajuru.
• Escola Municipal Francisco Klemtz – Portão – Regional Portão.

Responsável geral: Danielle Fialho.
Monitora executora das ações junto aos alunos: Marisa da Costa, Luciane Andretta e Ednomar Calisto Lauriano.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 62:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Caravana Escolar -  
Oficina de dança, 
teatro e jogos 

 
Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 

Curitiba e com a comunidade ao redor, com o objetivo de proporcionar 
momentos de descontração e alegria às crianças e adolescentes da 
comunidade; os acadêmicos realizaram oficinas de: dança, teatro, xadrez, 
dama, entre outros. 

83 Não 
ofertado 

2. Caravana Escolar - 
Oficina de desenho e 
pintura 

Ao participar da Caravana Escolar os acadêmicos interagiram com os 
alunos das escolas municipais de Curitiba e com a comunidade ao redor, 
objetivando proporcionar momentos de descontração e alegria às crianças 
e adolescentes da comunidade. Os acadêmicos realizaram oficinas de 
desenho e pintura, para com isso auxiliar o desenvolvimento da 
criatividade e motricidade dos alunos.  

9 Não 
ofertado 

3. Caravana Escolar - 
Oficina de idiomas 

Ao participar da caravana escolar, os acadêmicos interagiram com os 
alunos das escolas municipais de Curitiba e com a comunidade ao redor. 
Com objetivo de despertar na criança e no adolescente o gosto pela língua 
estrangeira, os acadêmicos terão oportunidade de programar atividades 
que incentivem os alunos a conhecer outros idiomas.  

6 Não 
ofertado 

4. Caravana Escolar -  
oficina de português  
e matemática 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, despertando na criança e no 
adolescente o gosto pela leitura, e também estimulando o desenvolvimento 
do raciocínio lógico matemático. Os acadêmicos programaram oficinas de 
português e de matemática, com jogos, apresentações e contação de 
histórias. 

11 Não 
ofertado 

5. Caravana Escolar -  
Oficina de reeducação 
alimentar 

Os acadêmicos interagiram com alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, objetivando incentivar os bons 
hábitos de alimentação, visando melhor qualidade de vida. Os acadêmicos 
realizaram palestras sobre a alimentação, bem como oficinas de 
reaproveitamento de alimentos. 

2 Não 
ofertado 

6. Caravana Escolar -  
Orientação jurídica 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, objetivando prestar orientações 
jurídicas às comunidades. Os acadêmicos do curso de direito prestaram 
orientações sobre: direito da família, previdência social, direito do trabalho, 
entre outros temas. 

10 16 

7. Caravana Escolar - 
Qualidade de vida na 
comunidade 

        Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de    
    Curitiba e com a comunidade ao redor, objetivando levar a oportunidade da   
    comunidade agregar qualidade de vida em seu dia-a-dia, por meio de  
    palestras, sessão de cinema, baile, entre outras ações. 

17 Não 
ofertado 

8. Caravana Escolar – 
Artesanato 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, buscando com esta atividade que a 
comunidade veja novas oportunidades em aprender técnicas que os 
ajudem a aumentar a renda das famílias, pela venda de produtos 
confeccionados, tais como: bijuteria, biscut, EVA, patch work, decapagem, 
entre outros. 

Não 
ofertado 2 

9. Caravana Escolar - 
Atividades esportivas 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, objetivando com esta atividade, 
que as crianças e adolescentes conheçam os fundamentos dos jogos de 
esportes, tais como: basquete, futsal, futebol, vôlei, entre outros. 

Não 
ofertado 6 
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10. Caravana Escolar 
- Capoeira 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, visando apresentar noções básicas 
da capoeira e de sua filosofia às crianças e adolescentes da comunidade. 

Não 
ofertado 2 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

11. Caravana Escolar 
- Cartonagem 

 
Os acadêmicos proporcionaram a liberdade de criar, de expressar idéias 

e sentimentos com o aproveitando de materiais diversos, dando efeitos 
especiais nos trabalhos elaborados, que auxiliaram os alunos e 
comunidade no aprendizado de confecções de agendas, cadernos, papel 
reciclado e encadernação. 

Não 
ofertado 3 

12. Caravana Escolar 
- Dança de salão e 
expressão corporal 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, buscando propiciar à comunidade 
um espaço para prática da dança de salão, exercitando-se e encontrando 
nela formas de expressar seus sentimentos e emoções.  

Não 
ofertado 19 

13. Caravana Escolar 
- Educação ambiental 

Os acadêmicos realizaram um trabalho de alerta e conscientização 
sobre a destinação correta do lixo, sobre as conseqüências do descaso e a 
importância deste tema para o meio ambiente. 

Não 
ofertado 2 

14. Caravana Escolar 
- Empregabilidade 

Os acadêmicos desenvolveram oficinas com os seguintes temas: como 
preparar um currículo, se portar numa entrevista de emprego, como 
investir na própria formação, motivação, administração de conflitos no 
trabalho, marketing pessoal, empreendedorismo, mercado de trabalho, 
entre outros. 

Não 
ofertado 7 

15. Caravana Escolar 
- Esportes olímpicos 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, buscando com esta atividade que 
as crianças conhecessem outras modalidades esportivas e ampliem o seu 
repertório motor. 

Não 
ofertado 8 

16. Caravana Escolar 
- Fanfarra (criação e 
montagem) 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, orientando a criação e montagem 
de uma fanfarra da escola. 

Não 
ofertado 2 

17. Caravana Escolar 
- Geração de renda 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, objetivando capacitar a 
comunidade para o exercício da profissão de pedreiro e de manutenção 
elétrica.  

 

Não 
ofertado 8 

18. Caravana Escolar 
- Higiene e saúde 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, informando sobre os cuidados 
básicos com a saúde, como: higiene do corpo, da mente, do espaço físico, 
(da sua casa, da rua e da comunidade), sexo seguro, doenças 
sexualmente transmissíveis, cuidados com os filhos, acidentes domésticos, 
verminoses, dengue, saúde bucal, hipertensão, entre outros. 

Não 
ofertado 2 

19. Caravana Escolar 
- Hora do conto 

Os acadêmicos desenvolveram ações voltadas à contação de histórias, 
dramatizações, lendas, filmes, pinturas, recortes, confecção de fantasias, 
fantoches, visando despertar o gosto pela leitura, a concentração, a 
criatividade e a auto-estima. 

Não 
ofertado 11 
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20. Caravana Escolar 
- Horta na escola 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, ensinando aos alunos da escola 
como preparar a terra e os cuidados básicos para semear e cultivar as 
plantas. 

Não 
ofertado 3 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

21. Caravana Escolar 
- Jardinagem através 
da recreação 

  
Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 

Curitiba e com a comunidade ao redor, por meio de atividades de 
jardinagem, buscando desenvolver o interesse pela manutenção e plantio 
de flores, “uma consciência ecológica” relacionadas ao cotidiano da 
comunidade. 

Não 
ofertado 3 

22. Caravana Escolar 
- Jogos de mesa 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, apresentando as principais jogadas 
de alguns jogos de mesa. 

Não 
ofertado 2 

23. Caravana Escolar 
- Orientação familiar 

Os acadêmicos interagiram com os familiares por meio do diálogo, 
prestaram informações sobre educação de filhos. 

Não 
ofertado 3 

24. Caravana Escolar 
- Orientação sexual 

O acadêmico interagiu com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, por meio de palestras, vídeos e 
discussões, temas relacionados às doenças sexualmente transmissíveis e 
sexualidade. 

Não 
ofertado 1 

25. Caravana Escolar 
- Planejamento 
familiar 

Os acadêmicos interagiram com a comunidade ao redor, orientando 
como podem planejar melhor suas famílias e dos cuidados básicos que 
todas as crianças precisam, de modo que cresçam saudáveis, fisicamente 
e socialmente. 

Não 
ofertado 2 

26. Caravana Escolar 
- Planejando a vida 
profissional 

Os acadêmicos interagiram com os alunos  com a comunidade ao redor, 
trabalhando temas como: preparo de currículo, como se portar numa 
entrevista de emprego, como investir na própria formação, motivação, 
administração de conflitos no trabalho, marketing pessoal, empreen-
edorismo, mercado de trabalho, entre outros. 

Não 
ofertado 8 

27 Caravana Escolar - 
Poesia 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, desenvolvendo a sensibilidade e o 
gosto pela poesia. 

Não 
ofertado 3 

28. Caravana Escolar 
- Prática motora 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, oportunizando condições do pleno 
desenvolvimento físico, motor e intelectual, como meio de socialização e 
interação. 

Não 
ofertado 3 

29. Caravana Escolar 
- Recreação e lazer 

Os acadêmicos interagiram com os alunos das escolas municipais de 
Curitiba e com a comunidade ao redor, por meio de recreação, fazendo 
com que a comunidade tenha um espaço onde possam participar dessas 
atividades, oportunizando melhoria da qualidade de vida. 

Não 
ofertado 40 

30. Caravana Escolar 
- Reforço de 
matemática 

Os acadêmicos realizaram atividades com o objetivo de despertar na 
criança e no adolescente o gosto pela matemática, estimulando o 
desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Não 
ofertado 6 

31. Caravana Escolar 
- Reforço de 
português 

Os acadêmicos interagiram com os alunos, com o objetivo de despertar 
na criança e no adolescente o gosto pela leitura por meio de oficinas de 
português, com apresentações e contação de histórias. 

Não 
ofertado 3 
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32. Caravana Escolar 
- Saúde e vida 

Os acadêmicos ministraram palestras e orientações gerais abertas à 
comunidade sobre questões relacionadas à saúde. 

Não 
ofertado 4 
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FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 60: Evolução das inscrições desde o início do Programa

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007    Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

33. Caravana Escolar 
- Sucata 

 
Os acadêmicos interagiram com os alunos, produzindo brinquedos de 

sucata. Não 
ofertado 3 
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34. Caravana Escolar 
- Teatro 

Os acadêmicos ministram oficinas de teatro para os alunos e a 
comunidade. 

Não 
ofertado 5 
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PROGRAMA COMUNHÃO DOS SABERES
O Núcleo de Projetos Comunitários desenvolve, dentro de sua rede interna, o programa: COMUNHÃO DOS SABERES. Esse
programa é assim denominado por ocorrer em escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, em Curitiba. O enfoque
desse programa está no desenvolvimento de atividades que visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade interna e externa da escola, bem como possibilitar a troca dos saberes entre acadêmicos e alunos da rede
pública de ensino e comunidade local. A parceria formal é estabelecida com a Associação de Pais e Mestres das Escolas.

Escolas parceiras do Programa Comunhão de Saberes em 2007:
• Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento
• Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva
• Escola Municipal Professora Maria Marli Piovezan
• Escola Municipal Wenceslau Braz
• Escola Municipal Ana Mestra
• Centro de Educação Integral Maestro Bento Mossurunga
• Centro de Educação Integral David Carneiro
• Centro de Educação Integral José Lamartine Correa de Oliveira Lyra.

Instituição: Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento
O Colégio pertence a Rede Estadual Pública de Ensino, atendendo de 1500 a 2000 alunos por ano, com turmas de 5ª a 8ª
séries do Ensino Fundamental, e de 1ª a 3ª séries do Ensino Médio.  A comunidade escolar contempla uma demanda de
1000 famílias do Bairro Cajuru, compreendendo a Vila Centenário, Camargo, Oficinas, Acrópole, Solitude, Autódromo e
Agrícola, no Município de Curitiba.

Responsável geral: Lauriane Lima dos Santos e Márcia Regina Piotto Amaro.
Responsáveis pelas atividades: Luciane Andretta, Ednomar Calisto Lauriano, Regina Mara Cordeiro e Rosângela Melo.
Público envolvido: Crianças, adolescentes, pais de alunos e comunidade.

Quadro 63: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007  Ações Atividades Descrição 

1º Sem.  2º Sem. 

1. Cidadania e boas 
maneiras 

Os acadêmicos desenvolveram atividades dirigidas aos alunos do 
colégio, relacionadas à questões de cidadania e boas maneiras. 13 Não 

ofertado 

2. Facilitando o uso da 
biblioteca 

Os acadêmicos orientaram e ajudaram os alunos na biblioteca, para 
localizar os livros no acervo e realizar pesquisa na Internet. 3 35 
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3. Organização de 
atividades esportivas 
dirigidas 

Os acadêmicos organizaram atividades para a prática de jogos, de 
forma educativa e lúdica, onde foram trabalhadas as técnicas e regras 
de: futsal, caçador e vôlei, com objetivo de aprimoramento das 
habilidades de trabalho e cooperação entre grupos. 

13 37 
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Gráfico 61: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva
Escola pública da rede estadual de ensino, situada no Bairro Cajuru, em Curitiba. Atende 950 alunos por ano, oferece
Educação Infantil, Ensino Fundamental diurno e curso supletivo noturno (de 5ª a 8ª série). É uma escola com a visão de ser
empreendedora e autônoma, que atenda às necessidades e expectativas da comunidade onde está inserida, assegurando
aos alunos o acesso aos estudos, criando condições para que esses construam uma nova maneira de compreender a
realidade da qual fazem parte.

Responsável geral: Jussara C. G. Bernardelli e Márcia Regina Piotto Amaro.
Responsáveis pelas atividades: Luciane Andretta, Rosângela Melo e Maria I. Tobias, Ednomar Calisto Lauriano.
Público envolvido: Alunos e familiares.

Quadro 64: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
Nº de inscrições 

2007 Ações Atividades Descrição 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Artesanatos 
manuais 

Os acadêmicos desenvolveram oficinas de artesanato envolvendo toda 
a comunidade local. 15 Não 

ofertado 

2. Divulgação do 
programa: 
Comunhão dos 
Saberes 

Por meio do desenvolvimento de um jornal eletrônico, os acadêmicos 
divulgaram à comunidade, as ações do Programa Comunhão dos Saberes. 5 2 

3. Literatura na 
Biblioteca de Pré a 
4ª série 

Os acadêmicos realizaram atividades de literatura na biblioteca, para 
alunos de pré a 4ª série, visando estimular o gosto e a prática da leitura. 2 Não 

ofertado 

4. Escolinha de 
FUTSAL e 
promoção de 
torneios 

Os acadêmicos realizaram treinamentos e auxiliaram a organização e 
execução de torneios de futsal para a comunidade.   18 Não 

ofertado 

5. Escolinha de 
VOLEI e promoção 
de torneios 

Os acadêmicos realizaram treinamentos e auxiliaram a organização e 
execução de torneios de vôlei para a comunidade.   1 Não 

ofertado 

6. Hora do conto Os acadêmicos realizaram atividades de contação de histórias com as 
crianças da comunidade. 8 1 
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7. Horticultura - 
Educação 
ambiental 

Os acadêmicos prepararam e cultivaram um espaço reservado para 
horta e/ou canteiro de chás, colaborando com o projeto de alfabetização 
ecológica em desenvolvimento na escola, com a participação dos alunos. 

8 2 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

8. Cidadania todo 
dia 

Os acadêmicos desenvolveram atividades esclarecendo e conscienti-
zando os alunos quanto ao exercício, de fato, da cidadania, por meio de 
atividades complementares ao currículo escolar com conteúdos do Direito 
Constitucional, Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras. 

6 1 

9. Sala de 
multimídia  
(cinema) 

Os acadêmicos organizaram sessões de cinema abertas à comunidade. 8 8 

10. Pintura em tela Os acadêmicos ministraram oficinas de pintura em tela, com a 
participação da comunidade. 3 5 

11. Projeto de lego 
– Robótica 

Os acadêmicos desenvolveram atividades que envolveram a utilização 
de lego, abordando os princípios da robótica. 12 6 

12 . Reforço 
escolar Matemática 
1ª - 4ª 

Os acadêmicos ministraram reforço escolar de Matemática, objetivando 
sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos nessa disciplina. 4 1 

13. Reforço Escolar 
Matemática 5ª - 6ª   

Os acadêmicos ministraram reforço escolar de Matemática, objetivando 
sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos nessa disciplina. 2 Não 

ofertado 

14. Reforço Língua 
Portuguesa 1ª - 4ª   

Os acadêmicos ministraram reforço escolar de Português, objetivando 
sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos nessa disciplina. 4 6 

15. Reforço Língua 
Portuguesa 7ª e 8ª 

Os acadêmicos ministraram reforço escolar de Português, objetivando 
sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos nessa disciplina. 3 Não 

ofertado 

16. Auxílio para a 
utilização de 
Internet 

Os acadêmicos auxiliaram a comunidade na utilização do laboratório de 
informática para navegação na Internet. 24 18 

17. Dança 
Os acadêmicos promoveram o desenvolvimento de ritmo (dança afro, 

axé, dança do ventre e dança de salão), buscando tanto aumentar a auto-
estima, como a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

4 Não 
ofertado 

18. Oficina de 
bijuteria Os acadêmicos desenvolveram oficinas de bijuteria com a comunidade. 1 9 

19. Recreação Os acadêmicos promoveram jogos, gincanas, competições e 
brincadeiras diversas com os alunos da escola. 10 Não 

ofertado 

20. Revitalização 
do espaço escolar 

Os acadêmicos desenvolveram ações objetivando avaliar, propor e 
colaborar com atividades buscando melhorar o espaço físico da escola. 11 1 

21. Oficina de 
desenho 

Os acadêmicos ministraram oficinas de desenho aos alunos e a 
comunidade. 

Não 
ofertado 6 

22. Oficina de 
ginástica laboral 

Os acadêmicos desenvolveram atividades com profissionais da escola: 
professores, inspetores, secretárias, entre outros, visando melhor 
qualidade de vida no trabalho, bem como a manutenção da saúde. 

Não 
ofertado 2 
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23. Rádio escola 

Os acadêmicos realizaram orientações aos alunos da escola na 
montagem e execução de programas de rádio, orientando-os no 
planejamento, gravação e execução da programação da rádio recreio, 
diariamente. 

Não 
ofertado 1 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Treinamento de 
voleibol 

Os acadêmicos realizaram treinamentos e auxiliaram a organização e 
execução de torneios de voleibol para a comunidade.   5 4 

2. Treinamento de 
futebol de salão 

Os acadêmicos realizaram treinamentos e auxiliaram a organização e 
execução de torneios de futebol para a comunidade.   2 6 

3. Teatro 
Os acadêmicos ministraram oficinas de teatro abordando representação 

e seus elementos, textos caracterização, personagem, sonoplastia, roteiro, 
entre outros. 

8 2 

4. Aulas de 
Informática / 
Internet 

Os acadêmicos ministraram aulas de informática, visando ensinar o 
manuseio do computador passando informações desde as questões mais 
básicas até o PROGRAMA LINUX e manutenção de páginas na Internet. 

8 4 

5. Coral – oficina de 
canto 

Os acadêmicos desenvolveram técnicas de musicalização, 
sensibilização para o canto, ampliando os conhecimentos musicais dos 
alunos, por meio de oficina de coral. 

Não 
ofertado 1 

6. Dança - Ballet 
Os acadêmicos desenvolveram trabalhos com a dança, orientando 

grupos de alunos na prática e/ou execução do ballet, bem como as 
características de cada dança. 

1 Não 
ofertado 
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7. Dança - Jazz 
Os acadêmicos desenvolveram trabalhos com a dança, orientando 

grupos de alunos na prática e/ou execução do jazz, bem como as 
características de cada dança. 

1 1 

 

Gráfico 62: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Escola Municipal Professora Maria Marli Piovezan
A Escola Municipal Professora Maria Marli Piovesan, está localizada na periferia do Município de Curitiba. Os alunos inseridos
na escola são oriundos de famílias numerosas, de baixa renda que residem nas proximidades. A escola, ao priorizar a
educação como instância social visando a transformação social, tem como missão socializar o conhecimento com qualida-
de. Para cumprir sua missão, a escola conta com vários projetos, dentre eles destaca-se o Programa Comunidade Escola,
que nos moldes do Programa Abrindo Espaços: Educação e Cultura para a Paz, da UNESCO a escola abre aos finais de
semana para que a comunidade possa participar de atividades culturais, educacionais, esportivas, de saúde, de
empreendedorismo, dentre outros.

Responsável geral: Sandra Regina Pereira e Márcia Regina Piotto Amaro.
Responsável pelas atividades: Sandra Regina Pereira.
Público envolvido: Alunos, crianças, comunidade.

Quadro 65:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

8. Dança - Salão 
Os acadêmicos desenvolveram trabalhos com a dança, orientando 

grupos de alunos na prática e/ou execução de danças de salão, por meio 
de diferentes ritmos, passos, bem como as características de cada dança. 

5 Não 
ofertado 

9. Dança - Ventre 
Os acadêmicos desenvolveram trabalhos com a dança, orientando 

grupos de alunos na prática e/ou execução da dança do ventre, bem como 
as características de cada dança. 

2 1 

10. Rádio Escola Os acadêmicos realizaram orientações aos alunos da escola na 
montagem e execução de programas de rádio. 

Não 
ofertado 4 

11. Jogos de 
recreação 
(tabuleiro) 

Os acadêmicos desenvolveram jogos de tabuleiro como meio de 
recreação, visando desenvolver a concentração e regras de jogos como: 
ludo, memória, dama, trilha, entre outros.   

30 15 

12. Jogos de 
tabuleiro - Xadrez 

Os acadêmicos desenvolveram trabalhos com xadrez: noções básicas, 
movimentação das peças, regras, saídas, objetivando despertar o 
conhecimento, a aplicabilidade das regras, bem como, o Jogo de Xadrez 
para possíveis campeonatos.  

25 16 

13. Judô 
Os acadêmicos desenvolveram ações de orientação para a prática do 

judô, de forma educativa/lúdica, por meio das regras e princípios desse 
esporte. 

2 3 

14. Karatê 
Os acadêmicos desenvolveram ações de orientação para a prática do 

karatê, de forma educativa/lúdica, por meio das regras e princípios desse 
esporte. 

3 2 

15. Mudando a 
paisagem da escola 

Os acadêmicos desenvolveram atividades visando mudar o visual da 
escola, com atividades informativas e práticas na área da botânica, por 
meio de palestras na área de plantio e acompanhamento técnico, junto aos 
alunos no desenvolvimento dos projetos que a escola possui nas áreas de 
plantio: arborização, paisagismo e plantas medicinais. 

2 1 

16. Musicalização - 
Percussão banda 
rítmica 

Os acadêmicos desenvolveram técnicas de musicalização, 
sensibilização para o canto, ampliando os conhecimentos musicais dos 
alunos, por meio de oficina de percussão banda rítmica. 

1 2 

17. Musicalização  - 
Violão 

Os acadêmicos desenvolveram técnicas de musicalização, ampliando os 
conhecimentos musicais dos alunos, por meio de oficina de violão. 4 6 

18. Musicalização - 
Violino 

Os acadêmicos desenvolveram técnicas de musicalização, ampliando os 
conhecimentos musicais dos alunos, por meio de oficina de violino. 1 Não 

ofertado 

19. Oficina da 
alegria 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de orientação aos pais e 
alunos, no que se refere a: relacionamento familiar, auto-estima, 
agressividade e rebeldia. 

Não 
ofertado 4 

20. Oficina da 
leitura e produção 
de texto 

Os acadêmicos desenvolveram atividades buscando promover o gosto 
pela leitura, por meio de diferentes técnicas e tipos de textos para o 
trabalho de produção textual escrita e reescrita de textos. 

9 Não 
ofertado 

21. Oficina da 
matemática 

Os acadêmicos realizaram atividades visando promover a aquisição dos 
conceitos matemáticos (números, medidas e geometria) de forma lúdica. 10 4 

22. Oficina de 
basquete 

Os acadêmicos realizaram treinamentos e auxiliaram a organização e 
execução de torneios de basquete para a comunidade.   2 Não 

ofertado 
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25. Oficina de 
manutenção de 
computadores 

Os acadêmicos realizaram oficinas de manutenção dos computadores 
no PROGRAMA LINUX, para os alunos e a comunidade. 

Não 
ofertado 2 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Cidadania se 
aprende na escola 

Os acadêmicos ministraram palestras para alunos e professores 
relacionados à cidadania. 3 5 

2. Coral - oficina de 
canto 

Os acadêmicos desenvolveram técnicas de musicalização, 
sensibilização para o canto, ampliando os conhecimentos musicais dos 
alunos. 

2 5 

3. Economia 
doméstica 

Os acadêmicos prestaram orientações à comunidade sobre: economia, 
planejamento financeiro, cuidados com os juros, entre outros. 1 4 

4. Hora do Conto 
Os acadêmicos responsáveis pela atividade estimularam, por meio do 

lúdico, o gosto por ouvir histórias, criando um ambiente agradável visando 
despertar a imaginação e a criatividade. 

6 16 

5. Oficina de Teatro 
Os acadêmicos desenvolveram atividades que propiciaram 

aprimoramento da comunicação verbal, corporal e a promoção da auto 
estima. 

2 Não 
ofertado 

6. Qualidade de 
vida - palestras na 
área de saúde 

Os acadêmicos ministraram palestras sobre qualidade de vida e 
atividades de interação aluno-família e comunidade. 1 Não 

ofertado 

7. Revitalização do 
espaço escolar 

Os acadêmicos avaliaram, propuseram e executaram um projeto para 
melhorar o espaço físico da escola. 2 Não 

ofertado 
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8. Oficina de 
Ginástica Laboral 

Os acadêmicos realizaram atividades de ginástica laboral, com os 
profissionais da escola, visando melhor qualidade de vida no trabalho. 

Não 
ofertado 1 

 

Gráfico 63: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Escola Municipal Santa Ana Mestra
Escola pública da Rede Municipal de Ensino, situada no Bairro Campo de Santana, em Curitiba. Atende 750 alunos por ano,
oferecendo Pré II, Primário de 9 anos: Ciclo I – 1ª e 2.ª etapas e Ciclo II – 1ª e 2.ª etapas, EJA (Educação para Jovens e Adultos)
eSupletivo. Um dos objetivos é utilizar o espaço da escola para ampliar a Educação Continuada, desenvolvendo diversas
atividades socioeducativas mediante parcerias favorecendo assim o conhecimento e o desenvolvimento da comunidade.

Responsável geral: Deise Patrícia Angulski Rodrigues Gomes e Márcia Regina Piotto Amaro.
Responsável pelas atividades: Andressa Boaventura dos Remédios.
Público envolvido: Alunos e funcionários da instituição.

Quadro 66: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Aulas de línguas 
estrangeiras 

Os acadêmicos desenvolveram atividades com os alunos da escola 
propiciando o contato e aprendizado de uma segunda língua (Inglês ou 
Espanhol). 

3 3 

2. Produção do 
jornal 

Os acadêmicos produziram com a participação de alunos e professores 
da escola um jornal informativo trimestral. 

Não 
ofertado 1 

3. Reforço escolar 
de Português 

Os acadêmicos realizaram atividades de reforço escolar de Português 
para alunos de 1ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, que apresentam 
baixo rendimento. 

1 Não 
ofertado 
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4. Reforço escolar 
de Matemática 

Os acadêmicos realizaram atividades de reforço escolar de Matemática 
para alunos de 1ª e 4ª séries do Ensino Fundamental. 11 4 

 

Gráfico 64: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Escola Municipal Wenceslau Bráz
A Escola Municipal Wenceslau Braz atende cerca de 650 alunos no período diurno e 50 alunos no período noturno pelo EJA
(Educação para Jovens e Adultos), 30 alunos de supletivo EJA (FASE 2) e 35 alunos do Ensino Médio. A clientela é mista,
contando com alunos carentes da comunidade.

Responsável geral: Rose Mari Jorge e Márcia Regina Piotto Amaro.
Responsável pelas atividades: Rosangela de Oliveira Pereira.
Público envolvido: Alunos, crianças e comunidade.

Quadro 67: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
1. Escolinha de 
vôlei 

O acadêmico realizou treinamentos e auxiliou a organização e execução de 
torneios de voleibol para a comunidade.   

Não 
ofertado 1 

2. Dança para 
crianças 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de dança, visando à integração e a 
socialização das crianças da comunidade. 7  

3. Atividades 
recreativas 

Os acadêmicos organizaram atividades recreativas com as crianças, de forma 
educativa e lúdica. 

Não 
ofertado 48 

4. Hora do 
conto 

Os acadêmicos realizaram atividades de contação de histórias e incentivo à leitura 
de forma lúdica, visando entreter crianças e adolescentes, por meio da narração de 
contos de fadas, fábulas, lendas e histórias infantis. 

Não 
ofertado 21 

5. Jogos de 
tabuleiro 

Os acadêmicos desenvolveram atividades com jogos de tabuleiros como 
recreação, visando a integração e a socialização das crianças da comunidade. 13 18 

6. Artesanatos Os acadêmicos ministraram oficinas de artesanato, tricô, crochê, confecção de 
bijuteria, pintura em madeira, tecido, entre outros, para jovens e adultos. 13 4 

7. Ballet para 
crianças 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de ballet, visando à integração e a 
socialização dos pais e jovens da comunidade. 

Não 
ofertado 1 

8. Dança para 
jovens e adultos 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de dança como: axé, samba e forró, 
visando à integração e a socialização dos pais e jovens da comunidade. 2 1 
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9. Manicura e 
pedicura O acadêmico ministrou uma oficina de manicura e pedicura para jovens e adultos. Não 

ofertado 1 

 

Gráfico 65: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro de Educação Integral Maestro Bento Mossurunga
O início das atividades do CEI Maestro Bento Mossurunga se deu nas instalações da Escola Estadual Lúcia Bastos – Ensino de
1° Grau, no dia 31 de março de 1980, sendo que somente no dia 13 de maio do mesmo ano surgiu para as próprias
instalações.
É mantido pela Prefeitura de Curitiba, oferecendo educação do Ensino Pré-escolar até a quarta série do Fundamental. A
escola funciona em turno integral, disponibilizando acompanhamento nutricional e psicopedagógico, bem como apoio
didático. À noite, Educação para Jovens e Adultos.

Responsável geral: Miriam Reddim e Márcia Regina Piotto Amaro.
Responsável pelas atividades: Miriam Reddim, Marcia Almeida.
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade.

Quadro 68: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de  inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
1. Artesanatos 
manuais 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de artesanato para a comunidade, 
como: bordado, tricô, crochê, decopagem, entre outras. 7 12 

2. Atividades 
recreativas 
durante o recreio 

Os acadêmicos organizaram atividades recreativas durante o recreio, de 
forma educativa e lúdica. 3 2 

3. Cinema Os acadêmicos organizaram sessões de cinema. 16 20 

4. Dança de 
salão 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de dança de salão, visando  à 
integração e a socialização dos pais e jovens da comunidade.  7 9 

5. Escolinha 
para xadrez 

Os acadêmicos realizaram trabalhos com xadrez envolvendo as noções 
básicas, movimentação das peças e regras às crianças e adolescentes da 
comunidade. 

12 11 

6. Hora do conto Os acadêmicos desenvolveram atividades de contação de histórias para 
crianças da comunidade local. 6 Não 

ofertado 

7. Horta 
comunitária 

Os acadêmicos realizaram atividades de conscientização sobre meio 
ambiente e os cuidados que deve-se ter com a alimentação. 3 3 

8. Literatura 
infantil 

Os acadêmicos realizaram atividades visando estimular a leitura, promovendo 
dramatização de histórias infantis e organização de uma pequena peça teatral 
com os alunos. 

1 1 

9. Oficina de 
futebol 

O acadêmico realizou treinamentos e auxiliou a organização e execução de 
torneios de futebol para a comunidade.   3 1 

10. Oficina de 
ginástica 
aeróbica 

Os acadêmicos desenvolveram atividades envolvendo movimento do corpo,  
visando integração e a socialização. 1 1 
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11. Teatro 
Os acadêmicos promoveram o desenvolvimento da comunicação verbal e 

corporal, aumentou a auto-estima, assim como a qualidade de vida da 
comunidade. 

4 6 

 

Gráfico 66: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro de Educação Integral Maestro David Carneiro
O Centro de Educação Integral David Carneiro é mantido pela Prefeitura de Curitiba, oferecendo educação do Ensino Pré-
escolar até a quarta série do Fundamental à comunidade carente do bairro Xaxim. A escola funciona em turno integral,
disponibilizando acompanhamento nutricional e psicopedagógico, bem como apoio didático. À noite, Educação para
Jovens e Adultos.

Responsável geral: Paul Julius e Márcia Regina Piotto Amaro.
Responsável pelas atividades: Sofia Canellas Monserrat.
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade.

Quadro 69: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de  inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Atividades 
recreativas 

Os acadêmicos organizaram atividades recreativas com crianças, de 
forma educativa e lúdica.  

Não 
ofertado 3 

2. Hora do conto 
Os acadêmicos desenvolveram atividades lúdicas visando propiciar o 

gosto por ouvir histórias, criando um ambiente agradável e despertando a 
imaginação e a criatividade. 

Não 
ofertado 1 

3. Jogos de 
recreação 
(tabuleiro) 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de jogos (ludo, memória, 
dama, trilha), como meio de recreação, visando desenvolver a 
concentração e regras  utilizando como fonte de aprendizado e lazer, para 
jovens e adultos. 

Não 
ofertado 4 
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4. Jogos de 
tabuleiro - xadrez 

Os acadêmicos desenvolveram trabalhos com xadrez repassando: 
noções básicas, movimentação das peças regras, saídas, visando 
despertar o conhecimento, a aplicabilidade das regras, bem como, o jogo 
de xadrez para possíveis campeonatos. 

Não 
ofertado 5 

Nº de  inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

12. Atividades 
recreativas para 
crianças 

Os acadêmicos organizaram atividades recreativas durante o recreio, de 
forma educativa e lúdica. 

Não 
ofertado 7 
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13. Oficina de 
vôlei 

O acadêmico realizou treinamentos e auxiliou a organização e execução de 
torneios de vôlei para a comunidade.   

Não 
ofertado 1 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 67: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro de Educação Integral José Lamartine Correa de Oliveira Lyra
O centro atende uma clientela de classe média baixa, com 490 alunos matriculados no Ensino Fundamental, divididos em
etapas (ciclos), e ainda com a nova modalidade do Ensino Fundamental de 9 anos abrangendo a faixa etária de 5 a 14 anos.
Entre jovens e adultos são 32 alunos matriculados no período da noite com faixa etária de 15 a 80 anos. O objetivo da escola
é trabalhar, além das áreas do conhecimento que são inerentes a essas modalidades, oficinas que proporcionem aos alunos
atividades lúdicas de apoio à aprendizagem e desenvolvimento pleno.

Responsável geral: Edina A. R. Schneider e Márcia Regina Piotto Amaro.
Responsável pelas atividades: Edina A. R. Schneider.
Público envolvido: Alunos.

Quadro 70 :  Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de  inscrições 
2007    Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
1.

 
C

om
un

hã
o 

do
 S

ab
er

es
 

5. Reforço escolar 
de matemática 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de reforço escolar de 
matemática para alunos de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, aplicando 
exercícios de adição, subtração, divisão e multiplicação, bem como 
resolução de problemas. 

Não 
ofertado 1 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 68: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

PROGRAMA MUTIRÃO
As atividades do Programa Mutirão são direcionadas para atuações pontuais em instituições sociais, e acontecem sempre
aos finais de semana, das 8 às 16 horas ou das 12 às 18 horas, contabilizando assim, 8 ou 6 horas para os acadêmicos
participantes. As atividades variam de acordo com o espaço físico e a quantidade de pessoas atendidas por cada instituição.
As ações desenvolvidas no Projeto Mutirão estão normalmente atreladas aos seguintes eixos:
• Recreação e Lazer: atividades esportivas e recreativas desenvolvidas junto às pessoas atendidas pelas instituições.
• Educacional: atividades educativas específicas atendendo as particularidades de cada instituição a ser atendida.

Instituições parceiras do Programa Mutirão no ano de 2007:
Casa do Piá I – Unidade Oficial de Abrigos da Fundação de Ação Social de Curitiba, que tem por objetivo garantir a proteção
integral de crianças e adolescentes em situação de rua, órfãos ou abandonados, vítimas de maus tratos físicos, psíquicos e
ou de abuso sexual. Caracterizando-se em uma medida de caráter protetivo e transitório, aplicada por Conselhos Tutelares
e pelo Juizado da Infância e Juventude. Possui capacidade para atender 30 crianças, na faixa etária de 7 a 14 anos.

Casa das Meninas Madre Antonia – Unidade Oficial de Abrigo da Fundação de Ação Social de Curitiba que tem por
objetivo garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, do sexo feminino, em situação de rua, órfãs ou abandona-
das, vítimas de maus tratos físicos, psíquicos e ou abuso sexual, caracterizando-se  em uma medida de caráter protetivo e
transitório, aplicada por Conselhos Tutelares e pelo Juizado da Infância e Juventude. Possui capacidade de atender 30
crianças e adolescentes, na faixa etária de 07 a 17 anos.

Centro de Integração ao idoso São Vicente de Paulo – Instituição fundada em 30 de outubro de 1926, atendendo
atualmente aproximadamente 140 mulheres em situações que vão desde o abandono até a manutenção de um vínculo
familiar regular, faixa etária a partir de 34 anos. Muitas estão em condições de dependência ou de semidependência, com
17 moradores acima dos 50 anos, com atestados de senilidade, devido ao processo de envelhecimento precoce.
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Centro de Atendimento ao idoso Jesus Maria José – Instituição em funcionamento há 15 anos, atendendo atualmente
aproximadamente 80 homens e mulheres, em sua grande maioria desamparados por suas famílias, e que necessitam de
cuidados especiais.

Casa dos Pobres São João Batista - Casa dos Pobres São João Batista é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como
missão prestar assistência às pessoas carentes de ambos os sexos, que precisam permanecer na cidade de Curitiba para
tratamento médico especializado. Funciona em regime de albergagem ou de creche no caso de crianças.

Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional – A FEPE é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como missão
a pesquisa, a prevenção e o diagnóstico, bem como a educação, a habilitação, a reabilitação e a inclusão das pessoas com
deficiência. Atua nas áreas da saúde e educação.
Na área da Saúde, atua com enfoque na prevenção com a realização do “Teste do Pezinho” em todo o Estado do Paraná. Na
área da Educação, mantém a Escola Ecumênica atuando na modalidade de Educação Especial. Atende bebês, crianças
jovens e adultos com deficiência mental e múltiplas deficiências. Seus principais programas envolvem educação infantil,
escolar, profissionalizante e múltipla.

Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino – É uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atende 84
crianças de 04 a 06 anos em regime pré-escolar, além de adolescentes e adultos em cursos profissionalizantes. Realiza
atividades com grupo de terceira idade e mantém atividades com grupo de gestante.

APOIO - Associação de Proteção e Orientação Infanto-Juvenil – A Associação de Proteção e Orientação Infanto-
Juvenil com sede e foro em Curitiba, Capital do Estado do Paraná sito à rua Francisco Vasco Garcia, 474 - Vila Centenário é
uma instituição civil, de direito privado e sem fins lucrativos, tendo como objetivo geral o atendimento educacional, social,
promocional, recreativo, artístico e beneficente às crianças, adolescentes, famílias e comunidade em geral sem distinção
de raça, credo, nacionalidade ou religião. Vem atuando desde 11/09/2001 na defesa dos direitos das crianças e adolescen-
tes preconizados na lei 8.069/90-ECA, bem como, promovendo de forma integral a participação popular, orientando e
instrumentalizando a fim de que as pessoas menos favorecidas da região possam atingir suas metas na conquista de sua
dignidade plena.

Associação dos Moradores Vila Amélia – A Associação dos Moradores Vila Amélia fica no município de Pinhais, região
metropolitana de Curitiba.  Essa associação nasceu da união da população local, que a fundou como forma de minimizar os
problemas sociais da região.

CESEE - Centro Sócio Educacional Esperança – O Centro Sócio Educacional Esperança surgiu em 1997, na comunidade
Ulisses Guimarães, com a necessidade de recuperar, a princípio, meninas adolescentes que eram dependentes químicas e
que para conseguir dinheiro já se prostituíam. Algumas senhoras voluntárias reuniram-se então para ensinar “ponto cruz” e
supervisioná-las para que as mesmas voltassem a estudar. O retorno do trabalho das meninas era voltado a elas mesmas
como estímulo para continuar na atividade. O número de crianças ociosas e vulneráveis em risco aumentou na comunida-
de, então, iniciou a construção do Centro Sócio Educacional Esperança.
Apesar de ter sido fundado em 1997, o centro se encontra em seu primeiro ano de funcionamento, com a finalidade de
atender não só meninas, mas ambos os sexos.

Hospital de Neuropsiquiatria do Paraná San Julian – O Hospital de Neuropsiquiatria do Paraná Ltda foi fundado por
uma  sociedade formada  por  onze  profissionais  de diversas  áreas,  dentre  eles  o senhor  Meron Daczuk e o  Professor
Doutor Affonso  Antoniuk  –  o  idealizador  da idéia, em 18 de setembro de 1968  e  teve o  nome  fantasia “Hospital San
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão - 
Aferição da pressão 
arterial no Bazar 
Solidário 

Os acadêmicos organizam um bazar solidário com o objetivo atender à 
comunidade carente de Campo Magro e captar recursos financeiros para a 
associação “De Bem Com a Vida”. Ao mesmo tempo ofertar atividades de 
promoção da comunidade, tais como: aferição de pressão, orientações 
jurídicas, informações sobre saúde bucal e momentos de recreação. 

Não 
ofertado 47 

2. Mutirão - Casa 
Lar do Idoso 

Os acadêmicos desenvolveram atividades lúdicas para melhoria da 
qualidade de vida do idoso institucionalizado, buscando sua participação 
em ações que tenham impacto nas condições físicas e psico-sociais. 
Realização de atividades recreativas como baile (danças), bingo, jogos, 
vivências, oficina de artes, dia da beleza, entre outros. 

Não 
ofertado 50 

3.  Casa do Piá / 
Casa das Meninas 

Os acadêmicos realizaram atividades esportivas, recreativas e culturais 
junto aos jovens. 61 80 

4. Festa Julina. 
(FEAP) 

Os acadêmicos desenvolveram atividades sócio-ambientais, culturais e 
recreativas com a comunidade, organizando, acompanhando e atendendo 
à comunidade nas barracas da festa. 

20 Não 
ofertado 

5. Mutirão - Casa 
Lar Santa Rita de 
Cássia 

Os acadêmicos realizaram atividades sócio-educativas, afetivas, 
esportivas e lúdicas, por meio da prática de esportes, jogos e estafetas 
visando estimular o respeito, motivação e concentração. 

Não 
ofertado 50 

6. San Julian visita 
solidária 

Os acadêmicos visitaram os pacientes, prestando orientações e 
acompanhando atividades recreativas e culturais propostas. 2 47 

7. Mutirão - Oficina 
de sucatas 

Os acadêmicos ministraram oficinas de sucatas para adolescentes, 
idosos e famílias, desenvolvendo atividades sócio-ambientais, culturais e 
recreativas com a comunidade. 

Não 
ofertado 33 

8. Recreação com 
idosos 

Os acadêmicos desenvolveram atividades lúdicas visando a melhoria da 
qualidade de vida do idoso institucionalizado, buscando sua participação 
em ações que tenham impacto nas condições físicas e psicossociais como: 
baile, bingo, oficina de artes, dia da beleza, entre outros. 

80 68 

9. Valorizando a 
vida  

Os acadêmicos promoveram gincanas envolvendo os pais e as crianças, 
distribuição de jornais informativos sobre prevenção das drogas, bem 
como oficinas de teatro de bonecos relativas ao tema da atividade. 

40 35 

10. Culinária 
O acadêmico transmitiu noções básicas sobre educação nutricional e 

realizou visitas às famílias da comunidade entregando panfletos 
informativos. 

1 Não 
ofertado 

 
1.

 P
ro

je
to

 M
ut

irã
o 

11. Pintura 
Os acadêmicos organizaram e executaram a pintura da escola, visando 

melhorias na qualidade do ambiente, mostrando aos alunos que para 
mudar a realidade em que estão inseridos, a iniciativa pode partir deles. 

20 Não 
ofertado 

 

Julian” para homenagear um professor de neurocirurgia da Universidade do Uruguai.
Em 14 de agosto de 1975 acontece, de fato, sua inauguração, com o primeiro internamento. Nessa época, tinha capaci-
dade para 100 leitos, uma equipe reduzida e atendia pacientes de ambos os sexos.
Gradativamente, o Hospital foi crescendo e hoje conta com 400 leitos e uma equipe multidisciplinar com 186 profissionais,
dentre os quais: médicos psiquiatras e clínicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, farmacêutico,
nutricionista, professor de educação física, administração, enfermagem, recepcionistas, educação continuada, técnico
agrícola, nutrição, zeladoria, lavanderia, manutenção e grupo de voluntários. Assim, busca atingir a excelência na qualidade
do tratamento psiquiátrico.

Responsável geral: Angela Maria de Lara.

Quadro 71: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

12. Festa Junina – 
Família Feliz 
(APOIO – Ass. De 
Prot. e Orientação 
Infanto Juvenil) 

 
Os acadêmicos auxiliaram na organização e atendimento nas barracas 

da festa. 
20 Não 

ofertado 

13. Festa Junina 
(APOIO – Ass. De 
Prot. e Orientação 
Infanto Juvenil) 

Os acadêmicos orientaram e acompanharam as atividades esportivas, 
recreativas, culturais e lúdicas com crianças da comunidade, bem como 
ajudaram a organizar, atender e executar atividades durante a festa. 

20 Não 
ofertado 

14. Festa Junina 
(FEPE – Fundação 
Ecumênica de 
Proteção ao 
Excepcional) 

Os acadêmicos orientaram e auxiliaram na organização das 
apresentações artísticas das crianças, colaboraram na organização dos 
espaços, orientação das brincadeiras, solicitação de providências junto aos 
organizadores, além do atendimento nas barracas. 

20 Não 
ofertado 

15. Sucata Os acadêmicos desenvolveram atividades sócio-ambientais, culturais e 
recreativas com a comunidade. 20 Não 

ofertado 
16. Campanha da 
reciclagem (Assoc. 
de Prot. a Infância 
Vovô Vitorino) 

Os acadêmicos organizaram com o representante institucional uma 
campanha de reciclagem, participando também do processo de troca de 
material reciclável por alimentos e roupas. 

38 40 

17. Mutirão 
ambiental 

Os acadêmicos participaram de uma campanha de educação ambiental 
de cidadãos e empresas, por meio de ações focadas na preservação do 
meio ambiente, incentivando a população a adotar atitudes mais cons-
cientes e responsáveis em relação aos resíduos produzidos no dia-a-dia. 

Não 
ofertado 100 

 
1.

 P
ro

je
to

 M
ut

irã
o 

18. Programa de 
conscientização do 
lixo (Assoc. de Prot. 
a Infância Vovô 
Vitorino) 

Os acadêmicos desenvolveram atividades sócio-ambientais, culturais e 
recreativas com a comunidade, visando a conscientização dos cuidados 
que deve-se ter com o lixo. 

20 Não 
ofertado 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 69: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

 
1.

 V
en

ha
 

B
rin

ca
r n

a 
PU

C
 

1. Venha Brincar na 
PUC 

Utilizando as instalações da PUCPR, os acadêmicos desenvolveram 
com as crianças, atividades esportivas,  culturais e recreativas. 78 10 

 

PROGRAMA VENHA BRINCAR NA PUC
O Programa Venha Brincar na PUCPR ocorre nas dependências da PUCPR no Câmpus Curitiba, e é voltado para crianças em
situação de vulnerabilidade social. O objetivo é ofertar ações lúdico-educativas que promovam a cidadania e colaborem
para a inclusão social. Está vinculada a essas ações, a estruturação de sonhos futuros, cuja base de construção seja continuar
estudando.

Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.
Pessoas responsáveis: Márcia Regina Piotto Amaro e Débora Ester Feola.
Sujeitos envolvidos: Crianças e adolescentes residentes na Vila das Torres.

Quadro 72: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 70: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Projeto Empreendedor 
Social: Consultoria à 
comunidade 

Os acadêmicos do CCSA realizaram diagnóstico e propu-
seram um plano de negócios para a venda de produtos 
projetados por acadêmicos do curso de Desenho Industrial, 
visando geração de renda para a associação “De Bem Com a 
Vida”. 

3 Não 
 ofertado 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Ação Global 

A atividade consistiu na participação dos acadêmicos no 
evento: “Ação Global”, cujo objetivo é prestar orientações à 
comunidade nas áreas de cidadania, saúde, educação,  esporte 
e lazer. 

Os acadêmicos auxiliaram a organização dos casamentos 
comunitários e nos exames de oftamologia. 

Não 
 ofertado 01 

 

CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
REDE INTERNA – TEIA ACADÊMICA

PROJETOS INTERNOS

Curso: Administração
Projeto: Projeto Empreendedor Social: Consultoria à Comunidade.
Objetivo: A proposta visa oferecer serviços de consultoria júnior aos empreendimentos de cunho social, por meio da troca
de experiências entre acadêmicos do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) e instituições atendidadas.

Responsável geral: Prof. Alex Sandro Quadros Weymer e Prof. Aldinar Correia de Freitas Júnior.
Local de realização: Espaço “De Bem Com a Vida”.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 73: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Administração
Projeto: Ação Global – Um Brasil de Cidadania.
Objetivo: Prestar orientações à comunidade nas áreas de cidadania, saúde e educação.

Responsável geral: Prof. Karina Fontinelli Lubaszewski.
Local de realização: SESI.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 74: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Curso: Administração
Projeto: Auxílio e diálogo com pessoas idosas.
Objetivo: Auxiliar no cuidado com os idosos, suprindo a necessidade de diálogo e carinho com conversas agradáveis.

Responsável geral: Prof. Alex Sandro Quadros Weymer.
Local de realização: Casa de Repouso Nossa Senhora do Amparo.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 75 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Agronomia
Projeto: Produção de Frutas e Plantas Medicinais.
Objetivo: Ensinar as crianças do Patronato Santo Antônio a  cultivar plantas medicinais e árvores frutíferas.

Professor responsável: Prof. Ruy Inácio Neiva de Carvalho e Euclides Nora.
Local de realização: Patronato Santo Antonio.
Público envolvido: Jovens.

Quadro 76: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Agronomia
Projeto: Amigos da Terra.
Objetivo: Desenvolver atividades que estimulem os cuidados e respeito com a natureza valorizando as diferenças do ser
humano e da importância de cooperação de cada indivíduo.

Responsável geral: Prof. Roseli Frota de Moraes Salles.
Local de realização: Chácara Riacho Raso.
Público envolvido: Comunidade.

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Auxílio e diálogo com 
pessoas idosas 

Os acadêmicos conviveram com os idosos, por meio de 
diálogos, passeios, jogos, promovendo espaço de animação, 
palestras culturais, apresentação de danças ucranianas. 

Não 
 ofertado 01 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Tratos culturais e 
pomares 

Os acadêmicos praticaram técnicas de adubação de pomares 
(cálculo de adubos e métodos de aplicação), manejo de plantas 
concorrentes, pragas, doenças, condução de frutíferas e técnicas 
de produção de frutas, passando essas informações às crianças 
do Patronato. 

10 Não 
 ofertado 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Amigos da Terra 
O acadêmico desenvolveu atividades visando estimular os 

cuidados e respeito com a natureza, valorizar as diferenças do 
ser humano e a importância da cooperação de cada indivíduo. 

Não 
 ofertado 1 

Quadro 77 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Bacharelado em Teologia
Projeto: Criança Cresce Consciente.
Objetivo: Despertar nas crianças a consciência pela responsabilidade para com seu semelhante e para com o meio ambien-
te em que vivem.

Professor responsável: Prof. Mário Antônio Sanches.
Local de realização: Centro Educacional Infantil Recanto Feliz Santa Úrsula.
Público envolvido:  Crianças.

Quadro 78: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Comunicação Social - Jornalismo
Projeto: Programa Comunicação Solidária.
Objetivo: Produzir um programa de rádio semanal com a participação de estudantes de Comunicação Social da PUCPR
discutindo problemas sociais e propondo soluções, analisando questões relacionadas à cidadania e colaboração com o
desenvolvimento social.

Professor responsável: Profª. Mônica Panis Kaseker.
Local de realização: Rádio Paraná.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 79: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Criança cresce 
consciente 

Os acadêmicos desenvolveram a prática de virtudes partindo 
do princípio de coerência entre pensamento e ação, despertando 
atitudes de respeito, solidariedade, responsabilidade com os 
colegas de sala e demais pessoas. Reconhecer a importância e o 
valor da prevenção da natureza, bem como de todo ambiente. 

1 Não  
ofertado 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Programa 
Comunicação Solidária 

Os acadêmicos buscaram assuntos condizentes com os 
quadros e objetivos do programa, agendando entrevistas e 
coletando informações preliminares, além de redigir os roteiros 
de entrevistas ou pautas para a reportagem. 

16 Não  
Ofertado 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Livros sonoros 

Os acadêmicos levantaram os livros mais procurados na 
biblioteca central da PUCPR, estabeleceram contato com 
acadêmicos deficientes visuais que precisam de auxílio na leitura 
de textos e livros acadêmicos, os textos foram interpretados com 
suporte de mídia sonora para produzir gravações. 

1 Não  
ofertado 

Curso: Comunicação Social – Jornalismo
Projeto: Gol da Solidariedade.
Objetivo: Presentear crianças carentes no Dia das Crianças.

Responsável geral: Prof. José Carlos Fernandes.
Local de realização: APACN – Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplastia.
Público envolvido: Crianças e comunidade.

Quadro 80: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Comunicação Social - Jornalismo
Projeto: Livros Sonoros.
Objetivo: Gravar livros e textos da Biblioteca Central da PUCPR para consulta por acadêmicos com deficiência visual.

Professor responsável: Profª. Mônica Cristine Fort.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR.
Público envolvido: Pessoas com deficiência visual.

Quadro 81: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
Projeto: Plano de Comunicação para Captação de Recursos.
Objetivo: Desenvolver um plano de comunicação para captação de recursos.

Responsável geral: Profª. Telma Picheth.
Local de realização: ADA – Associação de interessados no desenvolvimento ambiental, saúde e cidadania.
Público envolvido: Comunidade.

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Gol da solidariedade 
Os acadêmicos arrecadaram brinquedos em estádios de 

futebol, para presentear crianças que não ganham brinquedos 
freqüentemente. 

Não 
 ofertado 16 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Planejamento de 
comunicação para 
arrecadação de fraldas 

Os acadêmicos desenvolveram uma campanha publicitária na 
cidade de Curitiba para suprir a necessidade do Lar o Bom 
Caminho em arrecadar fraldas para suas crianças. 

3 Não  
ofertado 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Plano de 
comunicação para 
captação de recursos 

Os acadêmicos desenvolveram um plano de comunicação 
para a ONG ADA, objetivando captar recursos para desenvol-
vimento de um novo projeto. 

Num segundo momento, quando a Ong iniciou as atividades 
com crianças, os acadêmicos realizaram um passeio por 
Antonina, para que as crianças pudessem ter contato com a 
natureza. 

Não 
 ofertado 2 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Oficina livre de teatro 
Os acadêmicos ministraram oficinas de teatro com o objetivo 

de desmistificar paradigmas do relacionamento entre meninos e 
meninas. 

4 Não  
ofertado 

Quadro 82 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Projeto: Oficina Livre de Teatro.
Objetivos: Levar cultura (em forma de teatro) para as crianças carentes da Vila Pantanal, no bairro Boqueirão em Curitiba.
Desmistificar paradigmas do relacionamento entre meninos e meninas.

Professor responsável: Celina do Rocio Pais Alvetti.
Local de realização: Congregação das Irmãs de São José de Cuneo - Alto Boqueirão.
Público envolvido: Crianças.

Quadro 83 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Projeto: Planejamento de Comunicação para Campanha de Arrecadação de fraudas.
Objetivo: Desenvolver uma campanha publicitária para arrecadar fraldas para o Lar o Bom Caminho.

Professor responsável: Prof.ª Mônica Cristine Fort.
Local de realização: Lar o Bom Caminho.
Público envolvido:  Crianças de 0 a 3 anos.

Quadro 84: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Adolescência e 
cidadania - Medidas 
sócio educativas em 
ação 

Os acadêmicos desenvolveram palestras envolvendo 
adolescentes em conflito com a lei; participação junto ao 
Ministério Público nas audiências de apresentação do 
adolescente em juízo e acompanhamento da representação nas 
internações e nas defesas técnicas e atos processuais. 

13 Não  
ofertado 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Dia do lixo limpo 

Os acadêmicos atuaram na cidade de Antonina – PR com 
atendimento à saúde, cidadania, cultura e lazer, desenvolvendo 
atividades de diferentes equipes, tendo, portanto acadêmicos do 
curso de Odontologia na orientação à saúde bucal, de 
enfermagem, nos testes rotineiros (glicemia e pressão), e os do 
curso de Direito com fazer orientações jurídicas. 

33 Não 
ofertado 

Curso: Direito
Projeto: Dia do Lixo Limpo.
Objetivo: Produzir uma linha ecológica de produtos que servirão de fonte de renda para o Instituto Lixo e Cidadania.

Professor responsável: Margarete Kerne, Prof. Maria Helena Leviski Alves, Prof. Gabriela Rubin Toazza e Prof. Ernesto
Josué Schmitt.
Local de realização: Instituto Lixo e Cidadania.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 85: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Direito
Projeto: Adolescência e Cidadania - Medidas sócio educativas em ação.
Objetivo: Prestar informações  jurídicas à comunidade de Curitiba e Região Metropolitana.

Professora responsável: Profª. Professora Sheila Leal, Profª. Jimena Cristina Gomes Aranda Oliva e Profª. Rosemary Oliva.
Local de realização: Vara dos Adolescentes Infratores.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 86: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Direito
Projeto: Justiça no bairro.
Objetivo: Prestar informação e orientação jurídica, à população.

Professor responsável: Prof. Regina C. de Almeida Andrade Costa.
Local de realização: Ruas da Cidadania da Cidade de Curitiba e Municípios da Região Metropolitana.
Público envolvido: Comunidade.
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Justiça no bairro 

Os acadêmicos atenderam os interessados em requerer 
homologação de acordo em processos da área de família; 
solicitaram a documentação pertinente, verificaram a possi-
bilidade de prestar assistência judiciária gratuita, formalizaram 
cadastro dos interessados em programa próprio pela Internet, 
verificaram o caso jurídico, elaboraram o acordo, requereram a 
homologação e expediram os respectivos documentos perti-
nentes, solicitaram as respectivas assinaturas, entregaram aos 
interessados documentos que comprovam a concretização da 
pretensão jurídica inicialmente requerida. Os acadêmicos foram 
assistidos por advogados e uma juíza de direito. 

8 5 

Quadro 87: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Direito
Projeto: Atendimento na área jurídica para comunidades carentes.
Objetivo: Atendimento às comunidades carentes na área jurídica (cível, criminal) família, previdenciário, trabalhista e
criminal.

Professor responsável: Profª. Melissa Folmann e Profª. Gabriela Rubin Toazza.
Local de realização: Proação - Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba.
Público envolvido: Comunidade de baixa renda.

Quadro 88: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Direito
Projeto: Justiça se aprende na escola.
Objetivo: Transmitir ensinamentos sobre cidadania atuando como elo entre a justiça e a escola.

Responsável geral: Prof. Roberto Portugal Bacellar.
Local de realização: Escolas municipais e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Público envolvido: Alunos de 4ª e 5ª séries de Escolas Municipais.

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Atendimento na área 
jurídica para 
comunidades carentes 

Os acadêmicos prestaram orientações às comunidades 
carentes na área jurídica (cível, criminal) família, previdenciário, 
trabalhista e criminal. 

4 Não  
ofertado 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Justiça se aprende na 
escola 

Os acadêmicos visitaram o Tribunal da Justiça onde ocorreram 
palestras ministradas por um Magistrado, auxiliaram na recepção 
das crianças e responderam aos questionamentos dos partici-
pantes. Também tiveram reuniões com os educadores das 
escolas públicas e participaram com as crianças da peça teatral 
no Tribunal do Júri. 

Não 
 ofertado 8 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Educação através do 
teatro de fantoche 

Os acadêmicos orientaram crianças e adultos sobre educação 
e higiene por meio de apresentação de teatro de fantoches e 
repassaram conhecimentos básicos para a montagem de 
bonecos de fantoches. 

1 Não 
ofertado 

Quadro 89:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Educação Física
Projeto: Educação através do teatro de fantoche.
Objetivo: Promover a aprendizagem de hábitos de higiene pessoal para crianças da Rede Pública de Ensino.

Professor responsável: Profª. Renata Maria Ribeiro.
Local de realização: Escola Municipal Professor Germano Paciornik.
Público envolvido: Alunos.

Quadro 90: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Educação Física
Projeto: Natação infantil para crianças carentes.
Objetivo: Proporcionar às crianças em situação de vulnerabilidade, a prática de atividades físicas e lazer por meio da
natação, trazendo bem-estar e qualidade de vida.

Professor responsável: Prof. Gilmar Francisco Afonso.
Local de realização: Academia Swimex.
Público envolvido: Crianças.
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Oficina de futebol  Os acadêmicos ministraram oficinas de futebol, enfocando a 
esportividade, disciplina e espírito de equipe. 2 Não  

ofertado 

Quadro 91: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Educação Física
Projeto: Oficina de futebol.
Objetivo: Desenvolver a esportividade e o espírito de equipe; enfatizar a disciplina e a luta pela conquista de objetivos.

Professor responsável: Prof. Marcelo Gomes Pinheiro.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR.
Público envolvido: Adolescentes.

Quadro 92: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Educação Física
Projeto: Escola de Circo.
Objetivo: Promover o desenvolvimento relacional e psicomotor de alunos de escola pública.

Professor responsável: Profª. Daisy da Silva Carvalho e Maria do Carmo Fontoura.
Local de realização: APPF da Escola Municipal Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Adolescentes, alunos de 1ª a 4ª séries, alunos de 1ª a 4ª séries, alunos de 5ª a 8ª Séries.

Quadro 93: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Escola de circo 
Os acadêmicos realizaram atividades acrobáticas como: saltos 

grupados, afastados e carpados, cambalhotas (frente e atrás), rolo, 
peixe, estrela, paradas de mão, oitava, mortal para frente, objetivando 
o desenvolvimento relacional e psicomotor. 

5 Não  
ofertado 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Natação infantil 
para crianças 
carentes 

Os acadêmicos ministraram aulas práticas de natação junto aos 
professores e alunos. 3 Não  

ofertado 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Interação de alunos 
do curso de Educação 
Física com atletas 
deficientes físicos 

Os acadêmicos propiciaram melhoria na qualidade de vida de 
atletas deficientes físicos, por meio de noções teóricas sobre o 
condicionamento físico relacionado à prática esportiva. 

Não 
 ofertado 2 

Curso: Educação Física
Projeto: Interação de alunos do curso de Educação Física com atletas deficientes físicos.
Objetivo: Propiciar aprendizado teórico sobre os condicionamentos físicos relacionados à prática esportiva, visando melhoria
na qualidade de vida dos atletas deficientes físicos.

Responsável geral: Prof. Rui Menslin.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR
Público envolvido: Crianças e adolescentes com deficiência.

Quadro 94: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Engenharia Civil
Projeto: Recuperação pelo Trabalho.
Objetivo: Projetar um barracão industrial para a associação Emaús.

Professor responsável: Prof. José Fernando Arns.
Local de realização: Associação Emaús.
Público envolvido: Dependentes químicos.

Quadro 95: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Engenharia de Alimentos
Projeto: Oficinas de jogos.
Objetivo: Contribuir para a sociabilidade por meio do esporte, lazer e cultura.

Professores responsáveis: Katherine Athaide de Carvalho.
Local de realização: Escola Estadual Doracy Cezarino.
Público envolvido: Comunidade baixa renda e crianças.

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Recuperação pelo 
trabalho 

 
Os acadêmicos desenvolveram os projetos: elétrico, hidráulico, 

estrutura do telhado e arquitetônico da casa e cozinha industrial, 
envolvimento com o público beneficiário. 

11 Não  
ofertado 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Recuperação de 
matas ciliares 

Os acadêmicos desenvolveram um programa de 
sensibilização e capacitação para eco-voluntários na área sócio-
ambiental, abordando aspectos do meio ambiente, trabalho em 
equipe, realidade social e conflitos socioeconômicos. 

Não 
 ofertado 11 

Quadro 96 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Engenharia Mecatrônica
Projeto: Aulas de informática.
Objetivo: Promover inclusão digital à população menos favorecida.
Pessoa responsável: Marivalda do Rocio Martins Capetti.
Local de realização: Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesserolli.
Público envolvido: Alunos de 1ª a 4ª séries.

Quadro 97: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Engenharia Ambiental
Projeto: Recuperação de Matas Ciliares.
Objetivo: Desenvolver programa de sensibilização e capacitação para eco-voluntários na área sócio-ambiental.

Responsável geral: Prof. Arnaldo Carlos Muller.
Local de realização: Instituto ECOPLAN.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 98: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

 
1. Oficinas de jogos 

 

Os acadêmicos ministraram aulas teóricas de xadrez, 
abordando a história, as regras e algumas táticas de jogo, assim 
como ensinaram os fundamentos de futsal, vôlei, basquete e 
handebol. 

1 Não  
ofertado 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Aulas de informática 

Os acadêmicos auxiliaram o professor nas aulas de 
informática, bem como acompanharam individualmente cada 
aluno, para garantir melhor qualidade no desenvolvimento das 
aulas, bem como no aprendizado das mesmas. 

2 Não  
ofertado 
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Curso: Engenharia Ambiental
Projeto: Projeto Olimpíada Ambiental.
Objetivo: Promover educação ambiental nas escolas da região da Bacia hidrográfica do Rio Belém.

Responsável geral: Prof. Arnaldo Carlos Muller.
Local de realização: Nas bacias do Rio Belém.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 99: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Farmácia
Projeto: Orientação com crianças.
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento pessoal, afetivo, motor e cognitivo de crianças de 02 a 06 anos, por meio de
atividades recreativas.

Responsável geral: Prof. Sílvio Franchi.
Local de realização: CEI Pingo de Gente.
Público envolvido: Crianças de 02 a 06 anos.

Quadro 100: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Projeto olimpíada 
ambiental 

Os acadêmicos executaram, planejaram e elaboraram o 
projeto de uma gincana relacionando os temas de meio 
ambiente, educação ambiental e atividades físicas, envolvendo 
escolas e acadêmicos da PUCPR, na região da Bacia 
Hidrográfica do Rio Belém. 

Não 
 ofertado 10 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Orientação com 
crianças 

      Os acadêmicos desenvolveram atividades como: teatro de 
fantoches, contação de história, jogos e brincadeiras com 
bambolê, bola, pintura com dedo, colorir desenhos, amarelinha e 
telefone sem fio. 

Não 
 ofertado 04 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

    1. Escuta solidária 

O acadêmico conviveu com os moradores de rua, 
desenvolvendo atividades. Estabeleceu diálogo e escuta com os 
mesmos, possibilitando resgate de suas histórias e incentivo para 
melhores condições de vida. 

1 Não  
ofertado 

Curso: Filosofia
Projeto: Escuta solidária.
Objetivo: Promover espaço de diálogo e escuta com os moradores de rua dependentes químicos com o propósito de
prestar acolhida para uma breve recuperação e reintegração social dos mesmos.

Professores responsáveis: Prof. Antônio dos Santos Neto.
Local de realização: Associação Casa do Servo Sofredor.
Público envolvido: Adultos e jovens.

Quadro 101: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Filosofia
Projeto: Diálogo e animação.
Objetivo: Possibilitar aos idosos assistência, visando o bem-estar.

Professores responsáveis: Prof. Antônio dos Santos Neto.
Local de realização: Casa de Repouso Adonai.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 102: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Filosofia
Projeto: Construindo qualidade de vida.
Objetivo: Promover o suporte familiar aos idosos, bem como momentos agradáveis para os mesmos, por meio do acompa-
nhamento e interação.

Responsável geral: Prof. Ivo Pereira de Queiroz.
Local de realização: Lar dos Idosos Recanto Tarumã.
Público envolvido: Idosos.

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Diálogo e animação Os acadêmicos realizaram conversas e atividades recreativas 
com os idosos. 4 Não  

ofertado 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Pastoral Hospitalar Os acadêmicos visitaram os pacientes e seus familiares e 
auxiliaram o Hospital Pequeno Príncipe em suas necessidades. 

Não 
 ofertado 02 

Quadro 103: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Filosofia
Projeto: Ação Social na Comunidade.
Objetivo: Possibilitar interação entre os acadêmicos e as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Responsável geral: Prof. Ericson Falabretti.
Local de realização: Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos.
Público envolvido: Comunidade de baixa renda.

Quadro 104: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Filosofia
Projeto: Pastoral Hospitalar.
Objetivo: Visitar os pacientes e seus familiares e auxiliar o Hospital Pequeno Príncipe em suas necessidades.

Responsável geral: Prof. Ericson Falabretti.
Local de realização: Hospital Pequeno Príncipe.
Público envolvido: Pacientes hospitalares.

Quadro 105 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Construindo qualidade 
de vida 

Os acadêmicos estabeleceram espaço de diálogo com os idosos, 
promovendo o suporte familiar, propiciando momentos 
agradáveis, por meio do acompanhamento e interação. 

Não 
 ofertado 09 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Ação social na 
comunidade 

Os acadêmicos prepararam cestas básicas, com materiais 
arrecadados, objetivando a visita às famílias em situação de 
vulnerabilidade, abrindo espaço para diálogo entre as famílias e 
os acadêmicos. 

Não 
 ofertado 02 
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Curso: Letras-Português-Inglês
Projeto: Arte e Cia.
Objetivo: Propiciar às crianças da comunidade da Escola Municipal Maria Marli Piovezan contato mais efetivo com a arte.

Professor responsável: Profª. Cátia Toledo Mendonça.
Local de realização: Escola Municipal Professora Maria Marli Piovezan.
Público envolvido: Alunos.

Quadro 106: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Medicina
Projeto: Projeto Saúde Solidária.
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida das crianças que freqüentam a Associação Beneficente Renascer em Curitiba.

Professor responsável: Prof. Dirceu Zorzetto Filho.
Local de realização: Associação Beneficente Renascer.
Público envolvido: Adolescentes e crianças.

Quadro 107:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Medicina
Projeto: Atendimento à Saúde Comunitária.
Objetivo: Prestar assistência e orientação aos indivíduos da comunidade que necessitam de atendimento de saúde.

Professor responsável: Prof. Dr. Luiz Carlos Von Bahten.
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru.
Público envolvido:  Familiares do cliente/paciente e  Pacientes de Hospital.

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Arte e Cia 

Os acadêmicos realizaram apresentações com instrumentos 
musicais, para as crianças terem contato com os instrumentos e 
tentar tirar sons deles para se familiarizarem. Houve 
apresentações de teatros e encenações, como também contato 
com produções de obras de vários autores. 

3 Não  
ofertado 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Projeto Saúde 
Solidária 

        Os acadêmicos acompanharam e orientaram atividades de 
conscientização quanto ao crescimento físico e psicológico das 
crianças, bem como as capacidades e limitações que cada uma 
apresenta, por meio de atividades informativas e educativas em 
saúde, estimulando o maior contato dos familiares com os 
educadores. 

25 Não  
ofertado 
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Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Apoio escolar Os acadêmicos auxiliaram nas dificuldades de aprendizagem dos alunos 
da Escola Municipal Arlindo Andretta da cidade de Colombo – PR. 7 Não 

ofertado 

Quadro 108: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Medicina
Projeto: Humanização do ambiente de pronto socorro em ortopedia.
Objetivo: Atuar na educação sanitária fornecendo orientações sobre a prevenção de acidentes.

Professor responsável: Prof. Jamil Soni.
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru.
Público envolvido:  Pacientes  de Hospital.

Quadro 109:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Nutrição
Projeto: Apoio Escolar.
Objetivo: Auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem.

Responsável geral: Prof. Ana Paula Poblacion.
Responsável pelas atividades: Irace Strapasson.
Local de realização: Escola Municipal Arlindo Andretta.
Público envolvido: Alunos.

Quadro 110: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Humanização do 
ambiente de pronto 
socorro em ortopedia 

Os acadêmicos transmitiram orientações a cada paciente  de 
forma individual, procurando sempre focar no caso de cada um, 
assim como as orientações aos familiares. Aproveitando o 
ambiente hospitalar, para defrontá-los com uma realidade 
diferente para sensibilizá-los sobre a correta prevenção de 
acidentes. 

9 11 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Atendimento à saúde 
comunitária 

Os acadêmicos realizaram curativos, suturas, 
encaminhamentos para atendimento de médicos especialistas, 
atendimento de emergências médicas em Pronto Socorro. 

29 21 
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Curso: Nutrição
Projeto: Projeto de melhoria nos ambientes de produção de alimentos.
Objetivo: Identificar melhorias nas áreas de produção e treinar funcionários no Albergue São João Batista.

Responsável geral: Ir. Vilma Geopato e Profª. Cilene da Silva Gomes Ribeiro.
Local de realização: Casa dos Pobres São João Batista.
Público envolvido: Albergados.

Quadro 111: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Odontologia
Projeto: Atenção à saúde bucal.
Objetivo: Promover o atendimento relacionado à saúde bucal dos pacientes internados no Hospital Universitário Cajuru e na
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.

Responsável geral: Prof. Paulo Henrique Couto Souza.
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru.
Público envolvido: Pacientes hospitalares.

Quadro 112: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Pedagogia
Projeto: Apoio familiar.
Objetivo: Acompanhar  o desenvolvimento de crianças com problemas de saúde pertencentes às famílias carentes.

Pessoa responsável: Ir. Maria Grazia Leidi.
Local de realização: Irmãs dos Pobres - Instituto Palazzolo.
Público envolvido:  Crianças.

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Projeto de melhorias 
nos ambientes de 
produção de alimentos 
 

Os acadêmicos realizaram o levantamento de melhorias no 
ambiente de cozinha, refeitório e panificadora, orientando e 
treinando os funcionários quanto às boas práticas de fabricação e 
manipulação de alimentos. 

Não 
 ofertado 01 

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Atenção à saúde 
bucal 

Os acadêmicos foram acompanhados por mestrandos, na 
realização de uma anamnese direcionada para área 
odontológica, seguida do exame físico extra-bucal e intra-bucal. 

Não 
 ofertado 36 
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Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Projeto de prevenção 
ao uso de drogas na 
Operação Litoral 

Os acadêmicos desenvolveram atividades relacionadas a 
fatores de proteção ao uso de drogas, ampliando o conhecimento 
da população quanto ao acesso às de Reres sociais de apoio.  

Não 
 ofertado 2 

Quadro 113 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Serviço Social
Projeto: Projeto de Prevenção ao Uso de Drogas na Operação Litoral.
Objetivo: Apresentar alternativas penais destinadas aos usuários de drogas ilícitas, visando a ressocialização.

Responsável geral: Prof. Zeli B. Barbosa.
Local de realização: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 114: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 71: Evolução das inscrições em Projetos Internos desde o início do Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 2007 
Atividades Descrição 1º Sem. 2º Sem. 

1. Apoio familiar 

Os acadêmicos apoiaram os familiares das crianças, 
orientando-os quanto aos cuidados com alimentação, garantindo 
uma alimentação saudável e variada; cuidados de higiene, bem 
como acompanharam a medicação: mantendo o controle da 
medicação com a família para que não faltasse.       Realizaram 
também acompanhamento das terapias, permanecendo durante 
as sessões de: fisioterapia, psicologia e fonoaudilogia, para 
receber orientações de estimulação no caso de crianças com 
síndrome de West, estabelecendo laços e orientações com os 
familiares em casa: visitando a família, conversando, orientando, 
sobretudo os pais sobre a saúde das crianças a importância da 
estimulação também em casa providenciando os recursos 
materiais (alimentação, leite, fralda) quando necessário. 

1 Não  
ofertado 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

 
1.
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 1. Recreação e arte Os acadêmicos auxiliaram os educadores nas atividades recreativas, 

como: jogos lúdicos e futebol. 05 05 

2.
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2. A arte de brincar 

 
Os acadêmicos colaboraram com os educadores nas atividades 

recreativas, educacionais e culturais com crianças, visando a sua 
socialização e afastamento do caminho da marginalidade. 

 

01 02 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS LONDRINA

REDE EXTERNA – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Instituição: 5º Batalhão de Polícia Militar – Projeto Cidadão Mirim
Implantado em 2002, o Projeto Cidadão Mirim do 5º Batalhão de Polícia Militar tem como objetivo desenvolver junto às
crianças carentes e em situação de vulnerabilidade social, atividades educacionais, recreativas e culturais visando sua
socialização e o  afastamento do caminho da marginalidade.
O Projeto procura adequar, dentro dos conhecimentos profissionais, uma nova forma preventiva de amenizar a problemá-
tica da criminalidade juvenil, visando à segurança e bem estar social.

Responsável geral: Major César Vinícius Kogut.
Responsável pelas atividades: Sargento Vilmar Giroldo.
Público envolvido: Crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

Quadro 115 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 72: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Instituição: Albergue Raul Faria Carneiro – Lar dos Vovôs
O Albergue Raul Faria Carneiro – Lar dos Vovôs foi fundado em maio de 1953, fruto do esforço conjunto da comunidade
londrinense que, tradicionalmente trabalha em favor das parcelas mais necessitadas da população. Desde sua inauguração
o albergue cumpre o papel de abrigar e alimentar indigentes, pessoas carentes em busca de emprego na cidade e doentes
em tratamentos.
Recentemente, a entidade filantrópica passou por uma mudança importante deixando de atender pessoas carentes em
trânsito pela cidade e voltando-se para o atendimento permanente de homens de terceira idade.

Responsável geral: Maria Júlia Dutra de Barros.
Responsável pelas atividades: Daniela Cristina de Mattos Silvestre.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 116 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 73: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: APAE – Escola de Educação Especial Procopense
A APAE é uma instituição que atua desde 1969, atendendo aproximadamente 120 pessoas, entre crianças, jovens e adultos.
A maioria dos alunos possui necessidades especiais de carência humana e financeira. Realiza um amplo trabalho de
orientação e assistência educacional para os alunos e seus familiares. É constituída por uma equipe de educadores e
colaboradores que auxiliam no desenvolvimento das atividades.

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Recreação e 
lazer 

Os acadêmicos promoveram, por meio de atividades recreativas, como 
bingo, artesanato e jogos, momentos de convivência com os idosos, 
proporcionando aos mesmos a melhoria da qualidade de vida.  

04 04 
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2. Auxiliando na 
cozinha 

 
Os acadêmicos auxiliaram as cozinheiras da instituição no preparo das 

refeições dos idosos. 
 

03 03 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 F
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A
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m

 

1. O lúdico na 
educação especial 

Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica na orientação de 
atividades lúdicas educacionais desenvolvidas com os alunos da 
instituição. 

03 03 

Responsável geral: Vilma Aparecida de Oliveira D´Andréa.
Responsável pelas atividades: Tereza Pimenta de Pádua e Léa Andressa Pirolo.
Público envolvido: Pessoas com Necessidades Especiais.

Quadro 117: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 74: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – APMI DE CAMBÉ
A APMI – Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cambé, fundada em 4 de janeiro de 1950, é uma entidade
de sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e de assistência
social. Tem por finalidade prestar assistência à maternidade, à infância, à adolescência e à terceira idade, por meio de
programas, ações e serviços voltados à área social, educacional e de saúde, possibilitando a estruturação da família. Para
tanto mantém em sua estrutura 41 unidades de atendimentos.

Responsável geral: Neusa Barbosa Margonar.
Responsável pelas atividades: José Roberto Facco.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

 
1.
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 lú
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1. A hora da 
recreação 

Por meio desta atividade, os acadêmicos promoveram momentos de 
lazer e recreação com as crianças e adolescentes da Casa Abrigo e 
oportunizaram momentos de socialização e interação entre eles. 

Não 
ofertado 08 

2. Brincando e 
educando 

 
Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica no desenvolvimento de 

atividades educacionais e recreativas com crianças de 1 a 6 anos. As 
atividades realizadas foram: jogos lúdicos, cantigas de roda, pinturas, 
oficina de pipas, pula-corda, dança, futebol, entre outras. 

 

Não 
ofertado 11 
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a 

3. Palestras 
educativas 

 
Os acadêmicos ministraram palestras educativas para as famílias das 

crianças da creche. Os temas abordados nas palestras foram: direitos da 
criança e do adolescente; diálogo entre pais e filhos. Por meio desta 
atividade, os acadêmicos contribuíram para melhorar o relacionamento dos 
pais com seus filhos. 

Não 
ofertado 02 

Quadro 118: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 75: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Asilo São Vicente de Paulo
O Asilo São Vicente de Paulo foi fundado em 1952. É uma instituição não-governamental e sem fins lucrativos, pioneira na
cidade de Londrina. A Instituição acolhe os idosos carentes provenientes de Londrina e região. É reconhecida pela comu-
nidade na qual se encontra cada vez mais envolvida nas ações sócio-cultural, religiosa e educativa junto aos idosos.

Responsável geral: Ir. Luzia Aparecida Reis.
Responsável pelas atividades: Rita de Cássia Lopes e Ir. Ângela Romanin de Carvalho.
Público envolvido: Idosos e idosas acima de 60 anos.



121

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Administração 
social 

Os acadêmicos auxiliaram a instituição em suas necessidades de forma 
geral.  3 2 

2. Companhia 
solidária 

 
Esta atividade consistiu na organização e realização de atividades de 

lazer e convivência com os idosos, promovendo aos mesmos a melhoria da 
qualidade de vida. Além disso, os acadêmicos colaboraram com a 
instituição no atendimento e cuidados necessários com os idosos. 

 

Não 
ofertado 4 

3.  Auxílio ao idoso 
no asilo 

Os acadêmicos colaboraram com as atividades diárias da instituição: no 
preparo das refeições e no atendimento aos idosos. 11 3 

4.  Direito do idoso 

 
Os acadêmicos prestaram orientações a instituição nos processos de 

solicitações de documentações necessárias para o resgate da cidadania 
dos idosos, tais como: certidão de nascimento, identidade, CPF, 
aposentadoria, entre outros. 

 

2 0 

 
5. Projeto 
convivendo com o 
Idoso 
 

Os acadêmicos desenvolveram atividades recreativas, de convivência, 
entretenimento e bem-estar dos idosos, auxiliando nos atendimentos e 
cuidados, colaborando com a programação e atividades da instituição. 

29 16 
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6. Visita solidária 
 
 

Com a realização desta atividade, os acadêmicos desenvolveram ações 
de recreação, lazer e convivência com os idosos. 

Não 
ofertado 7 

 

Quadro 119: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 76: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Associação Comunitária Jataiense
A Associação Comunitária Jataiense é uma entidade assistencial sem fins lucrativos que tem por finalidade a promoção
humana. Fundada em 1990, a instituição tem como objetivo o encaminhamento e orientações de pessoas economicamen-
te carentes por meio de cursos de educação base. Além deste trabalho, a associação também desenvolve um trabalho de
assistência às famílias carentes, auxiliando-as com cestas básicas e remédios.
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Responsável geral: Pe. Sérgio Borges de Deus.
Responsável pelas atividades: Pe. Sérgio Borges de Deus.
Público envolvido: Comunidade carente.

Quadro 120: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 77:  Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Associação de Pais e Amigos de Portadores de Síndrome de Down – APSDOWN
A APSDOWN é uma Associação de Pais e Amigos Portadores da Síndrome de Down que presta atendimentos gratuitos nas
áreas de: fisioterapia, fonoaudionlogia, terapia ocupacional, serviço social, psicologia, artes, educação física e pedagogia.
Visando o desenvolvimento individual e social das pessoas com de Síndrome de Down, a instituição busca incluir seus
beneficiários na escola de ensino regular, no trabalho e na sociedade, bem como presta apoio e orientação aos pais.
 Fazem-se novas buscas para sua inserção social e aos direitos inerentes ao ser humano, assegurando-lhe também todas as
oportunidades e facilidades para que possa ser sujeito de sua história junto à sociedade.

Responsável geral: Elena Mulas Veronesi.
Responsável pelas atividades: Neusa Hernandes Fernandes.
Público envolvido: Pessoas com Síndrome de Down.

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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 1. Educação digital 
social 

Os acadêmicos auxiliaram a associação nas aulas práticas de 
informática para adolescentes e jovens, contribuindo no processo de 
inclusão digital.  

2 2 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Direito do 
Portador de 
Síndrome de Down 

 
Nesta atividade, os acadêmicos auxiliaram a instituição na pesquisa e 

organização de materiais sobre a Legislação (Federal, Estadual e 
Municipal) voltada à pessoa deficiente, e na divulgação dessa legislação  
na comunidade familiar. 

4 2 
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2. Assessoria 
jurídica social 

 
Assessorando a instituição juridicamente, os acadêmicos auxiliaram nas 

atividades de identificação e compreensão da legislação do setor, 
mantendo a instituição informada sobre as novas normalizações; e na 
identificação dos meios de captação de recursos em instância Municipal, 
Estadual e Federal. 

 

0 2 

    Quadro 121: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 78: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Casa do Bom Samaritano
Fundada em 1983, a Casa do Bom Samaritano é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos que tem por finalidade
prestar serviço assistencial em regime de abrigo temporário para adultos acima de 18 anos do sexo masculino ou feminino,
em trânsito, advindos de diversas localidades e também moradores de rua de Londrina, pessoas que estejam em situação
de risco pessoal ou social.
Atualmente destacam-se os usuários moradores portadores de deficiência mental, dependentes químicos em tratamento
e pessoas que perderam o vínculo familiar, para os quais a Casa do Bom Samaritano passou a ser seu Lar.

Responsável geral: Imério Francisco Weber.
Responsável pelas atividades:  Nadir Burgo Salvalágio  e Ana Paula Zapata.
Público envolvido: Adultos e albergados.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º S em . 2º Sem . 

1. Recreação e 
lazer 

Nesta ativ idade os acadêm icos desenvolveram  atividades de recreação 
e entretenim ento com o: com em oração de aniversários, bingo, baralho com  
as pessoas albergadas na institu ição. 

8 4 

    2 . Resgate  da 
cidadania 

 
O  acadêm ico acom panhou e assessorou a ins titu ição nos processos de 

solic itação de docum entação tais  com o: Identidade, CP F, T ítulo de E leitor, 
Certidão de Nascim ento, aposentadorias , necessários  para  que os 
albergados pudessem  resgatar sua c idadania. 

 

1 0 
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3. Com panhia  
solidária  

 
O  acadêm ico acom panhou os albergados nos seus deslocam entos para 

as atividades de fisioterap ia  e consultas  m édicas . Com  esta ativ idade, o 
acadêm ico interagiu  com  os albergados, proporcionando m om entos de 
descontração, que m inim izam  o tem po de espera nas consultas e  tam bém  
a ansiedade. 

 

Não 
ofertado 1 

Quadro 122: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 79: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro de Educação Infantil Boa Esperança
A Creche Boa Esperança, fundada em 1986, hoje denominada Centro de Educação Infantil Boa Esperança, tem o objetivo
de cuidar, educar e instruir as crianças da Educação Infantil e do Apoio Sócio Educativo. A instituição promove a socialização
das crianças, além de proporcioná-las cuidados integrais de higiene, alimentação, saúde e de educação.
Sua sede foi construída pela Prefeitura Municipal, mas logo depois a Comunidade Sagrados Corações passou a ser a
mantenedora da instituição.

Responsável geral: Rivaldir Andrade.
Responsável pelas atividades: Neide Pereira de Brito.
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos em situação de risco social e pessoal.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Contando 
histórias 

Ao desenvolver esta atividade, os acadêmicos auxiliaram os professores 
nas atividades de contar histórias infantis às crianças, possibilitando o 
desenvolvimento da imaginação, percepção visual e espacial. 

Não 
ofertado 3 

2. Brincadeiras 
recreativas 
 

O acadêmico desenvolveu atividades de entretenimento com crianças de 
02 a 05 anos.  As atividades desenvolvidas incluíram: jogos lúdicos, 
cantigas de roda, pinturas, oficina de pipas, pula-corda, dança, futebol, 
entre outras. 

1 0 
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3. Organizando a 
biblioteca 

O acadêmico contribuiu com as atividades de organização da biblioteca 
da instituição, aprimorando os processos de catalogação, controles de 
empréstimo e disposição do acervo.  

1 0 

Quadro 123: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 80: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro de Educação Infantil Maria Cecília
O Centro de Educação Infantil Maria Cecília foi fundado em janeiro de 2002 e é mantido pela Associação do Clube de Mães
do Conjunto Maria Cecília. A instituição atende atualmente 80 crianças de origem humilde de dois a cinco anos.

Responsável geral: Laura Dias da Silva.
Responsável pelas atividades: Aparecida Cândida de Araújo Vasílio.
Público envolvido: Crianças de 2 a 5 anos.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. A arte da 
recreação 

Os acadêmicos desenvolveram junto à equipe pedagógica, atividades de 
entretenimento e recreação com crianças de 02 a 05 anos.   7 

 
 

Não 
ofertado 

 
 

2. Brincando com 
as crianças 

  
 
Oportunizar momentos de lazer e descontração; colaborar com o 

desenvolvimento afetivo e motor por meio de atividades recreativas foram 
as atividades dos acadêmicos envolvidos nesta atividade.  

 
 

Não 
ofertado 7 
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il 

3. Semana da 
criança 

 
Os acadêmicos inscritos nesta atividade somaram esforços com a 

equipe pedagógica para o desenvolvimento de uma semana de atividades 
especiais em comemoração ao Dia das Crianças. A programação incluiu os 
passeios, piqueniques e apresentações artísticas e culturais. 

 

Não 
ofertado 1 

 

Quadro 124: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 81: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro de Educação Infantil Maria Helena de Castro Costa Januário
O Centro de Educação Infantil  Maria Helena de Castro Costa Januário  foi fundado em 25 de novembro de 1987, pelo Padre
Francisco Schneider e pelo Sr. Dirceu Januário juntos a um pequeno grupo de voluntários. A instituição atende crianças de
0 a 6 anos de idade, propiciando orientação, assistência e formação para as crianças. Oferece cuidados básicos como: saúde,
educação, segurança e alimentação.

Responsável geral: Joelina Rodrigues da Silva.
Responsável pelas atividades:  Elma Soares Dutra Abelha.
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Brincar para 
conhecer 

 
Os acadêmicos colaboraram com a equipe pedagógica nas atividades 

recreativas, como: jogos lúdicos, cantigas de roda, pinturas, oficina de 
pipas, pula- corda, dança, futebol, entre outras.  

 

4 0 
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o 

 
2. Comunicação e 
marketing social 

 
Utilizando as ferramentas de comunicação e marketing, os acadêmicos 

desenvolveram ações que contribuíram para ampliar a visibilidade da 
instituição na comunidade.  

1 0 

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
1.

 A
m

ig
o 

da
 

cr
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a 

1. Recreação 

Os acadêmicos prestaram auxílio à equipe de professores no 
desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de socialização 
junto às crianças de 2 a 5 anos; esse foi o foco desta ação desenvolvida 
pelos acadêmicos. 

Não 
ofertado 07 

Quadro 125: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 82: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro Educacional Infantil Victória Mazetti Dinardi
O Centro de Educação Infantil Victória Mazetti Dinardi foi fundado em 1988 com o objetivo de atender a comunidade do
seu entorno, oferecendo às mães que trabalhavam um local para deixar seus filhos que se encontravam em situação de
risco pessoal e social.
Atualmente o Centro de Educação Infantil atende aproximadamente 83 crianças de zero a cinco anos tendo em vista dois
processos indissociáveis, o assistencial: o cuidar; e o educacional: o educar, proporcionando às crianças além de cuidados
básicos uma educação com acompanhamento pedagógico.

Responsável geral: Imério Franscisco Weber.
Responsável pelas atividades: Maria Cristina Villela Leite.
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos em situação de risco social e pessoal.

Quadro 126: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

3. Mix de recreação 

 
Com o objetivo de proporcionar às crianças o contato com a música, 

com a  artes e a recreação, os acadêmicos auxiliaram os professores na 
realização de oficinas multidisciplinares. 

 

Não 
ofertado 3 
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4. Recreação 

 
Ao desenvolver esta atividade, os acadêmicos interagiram com crianças 

de 2 a 5 anos, realizando brincadeiras lúdicas, esportivas e recreativas. 
 

Não 
ofertado          6 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 83: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro Municipal de Educacional Infantil Mãezinha do Céu
A Creche Municipal Mãezinha do Céu foi criada em 1979 na cidade de Ibiporã, sendo a primeira creche a ser instaurada
nesta cidade com a intenção de atender crianças de 0 a 6 anos. Desde a sua criação, a creche presta serviços à comunidade,
zelando e preservando a qualidade de seu trabalho.

Responsável geral: Antônia Gobbi Baccarim.
Responsável pelas atividades: Eleide Goreti Cardoso.
Público envolvido: Crianças de 0 a 6 anos.

Quadro 127: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
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il 

1. Educação e 
diversão 

O acadêmico auxiliou a equipe pedagógica nas atividades diárias com as 
crianças de 4 meses a 5 anos, além de atividades de entretenimento, 
como: cantigas de roda, pinturas, dança e futebol. 

01 01 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Recreação 
infantil 

Os acadêmicos auxiliaram as educadoras nas atividades diárias com as 
crianças, além de atividades de entretenimento, como: cantiga de roda, 
pintura, dança e futebol. 

8 17 
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2. Administração 
social 

Os acadêmicos auxiliaram a instituição nas atividades administrativas, 
que compreenderam a organização das fichas das crianças, organização 
da documentação dos funcionários, elaboração de malas diretas, além de 
participar das atividades recreativas com as crianças. 

0 2 

 

Gráfico 84: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita
A creche Santa Rita, hoje, Centro Vicentino de Educação infantil Santa Rita é uma entidade filantrópica mantida pela
Província Brasileira da Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo.
 Fundado em 1961 na cidade de Londrina, o centro tem como objetivo proporcionar um ambiente agradável, saudável e
desafiador, com uma equipe pedagógica atualizada, moderna e comprometida com o desenvolvimento bio-psico-social e
espiritual das crianças de 2 a 6 anos, oriundas de famílias carentes.

Responsável geral: Ir. Terezinha Lucir Garcia da Cruz.
Responsável pelas atividades: Ir. Terezinha Lucir Garcia da Cruz.
Público envolvido: Crianças 02 a 06 anos.

Quadro 128: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 85: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Instituição: CESOMAR - Centro Social Marista Ir. Acácio
O Centro Social Marista Ir. Acácio - CESOMAR é uma instituição filantrópica que presta atendimento a aproximadamente 425
adolescentes, assegurando à prática da cidadania e buscando levar a educação para a realidade familiar, escolar e comuni-
tária do aluno. A instituição tem um projeto educativo fundamentado na filosofia marista. Proporciona aos alunos atividades
como: artes visuais, cênicas, esporte educacional, capoeira, valores (ser e conviver), comunicação e informática.

Responsável geral: Ir. Valmir Nogueira Silva.
Responsável pelas atividades: Paulo Sérgio Aragão e Jackeline Gonçalves Rodrigues.
Público envolvido: Adolescentes.

Quadro 129: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 86: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: EPESMEL - Escola Profissional e Social do Menor de Londrina
Com 33 anos de existência, a Escola Profissional e Social do Menor de Londrina - EPESMEL é um exemplo consolidado de
instituição que contribui para a formação integral de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, que na sua maioria, vivem em
situação de risco social e pessoal. A escola tem por objetivo promover às crianças e adolescentes em sua totalidade, os
aspectos: físico, intelectual, moral, religioso, social, político, cultural, além de estar atenta ao desenvolvimento da razão, do
juízo e da consciência crítica.

Responsável geral: Pe. Carlos Alberto Wesller.
Responsável pelas atividades: Silmere Patrícia Rossi e Rozimari Padansochi.
Público envolvido: Adolescentes.

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
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ci

da
dã
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1. Informática 
básica e social 

Os acadêmicos ministraram aulas de windows, word e excel, bem como, 
outras atividades que pudessem ser desenvolvidas no laboratório de 
informática do CESOMAR. 

00 03 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Oficinas jurídicas 

  Os acadêmicos auxiliaram a assistente social na regularização e 
encaminhamentos de documentos dos adolescentes necessários para o 
reconhecimento como cidadão: CPF, Identidade, RG, Carteira de Trabalho 
e outros.  

2 1 

2. Auxílio ao 
professor  

 
 No decorrer desta atividade, os acadêmicos puderam conhecer, 

acompanhar e auxiliar os educadores no desenvolvimento das oficinas de 
aprendizagem oferecidas pela instituição aos adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Dentre as oficinas, destacam–se as de: eletrotécnica 
industrial, montagem e manutenção de microcomputadores e auxiliar 
administrativo. 

 

1 1 

 
3. Valores humanos 
 

 
Seguindo a filosofia da instituição, que prevê o desenvolvimento da mente 

e do coração dos aprendizes, os acadêmicos propiciaram um espaço de 
discussão, partilha de conhecimentos e reflexão sobre valores éticos e 
morais junto aos adolescentes aprendizes.  

 

0 4 

4. Atividades 
recreativas 

 
Os acadêmicos oportunizaram o resgate de hábitos saudáveis de vida e  

a socialização das crianças por meio de atividades de recreação, esporte e 
lazer. 

 

Não 
ofertado 6 
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5. Software Access 
 

 
Os acadêmicos auxiliaram a instituição operacionalização do Software 

MS Access.  
Não 

ofertado 2 

Quadro 130– Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 87: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Escola de Educação Especial Santa Rita “APAE” de Londrina
A APAE de Londrina tem como objetivo promover e articular ações de defesa dos direitos, prevenção, orientação e
prestação de serviços e apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiências e à
construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Responsável geral: Maria Helena Baleiros.
Responsável pelas atividades: Solange de Oliveira Tomaz Ferraresso.
Público envolvido: Alunos com necessidades especiais.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
1. Administração 
social 

Ao realizar esta atividade, os acadêmicos contribuíram com diversas atividades 
da instituição. 1 1 

2. Aquisição de 
documentação 
pessoa 

Os acadêmicos prestaram orientações e encaminhamentos sobre a aquisição e 
importância de  documentações pessoais como: CPF, Carteira de Identidade, 
Carteira de Trabalho foi a atividades desenvolvidas pelos acadêmicos nesta 
instituição, entre outros. 

2 0 
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3. Capacitando o 
menor aprendiz 

Ao desenvolver esta atividade, os acadêmicos contribuíram com a preparação 
de aulas, palestras e oficinas que abordavam temas relacionados com a questão 
jovem X empresa, formação humana, competências gerais e serviços 
administrativos básicos, promovendo a capacitação dos adolescentes.  

2 0 

 

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Informática 
básica – Auxílio ao 
professor 

Por meio desta atividade, os acadêmicos ofereceram auxílio aos 
professores na realização de atividades no laboratório de informática, 
possibilitando aos alunos especiais orientações sobre o manuseio do 
computador. 

04 04 
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2. Atividades 
educacionais - 
Auxílio ao professor 

 
Os acadêmicos auxiliaram o professor no desenvolvimento de 

atividades educativas, lúdicas e recreativas realizadas em sala de aula e 
no pátio. 

 

02 01 

Quadro 131: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 88: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Guarda Mirim de Londrina
Durante 33 anos a instituição preparou jovens, que a ela acorriam para executar o ofício de guardinhas mirins. A partir do
ano de 2000 a Guarda Mirim passou a exercer a função de educar adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
oferecendo-lhes apoio sócio-educativo e preparando-os para exercer o trabalho aprendiz, na função de auxiliar de escritó-
rio.

Responsável geral: Luiza Leonor Cavazzotti e Silva.
Responsáveis pelas atividades: Cláudio Marcio de Melo.
Público envolvido: Adolescentes e jovens em situação de risco social.

Quadro 132: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

4. Informática 

Esta atividade possibilitou o desenvolvimento de aulas de informática básica. No 
entanto, além das atividades específicas de informática, os acadêmicos 
compartilharam com os adolescentes aprendizes, experiências profissionais que 
pudessem contribuir para a sua preparação ao mercado de trabalho. 

4 3 

5. Orientações 
jurídicas 

Nesta atividade, o acadêmico auxiliou a equipe de professores na orientação 
sobre os direitos e deveres do cidadão, conduta ética e convivência social, que 
pudessem amenizar a problemática do comportamento do menor aprendiz dentro 
das empresas.  

1 0 

6. Projeto de 
higiene e bem 
estar 

Ao realizar esta atividade, os acadêmicos puderam orientar os educandos sobre 
a importância dos hábitos de higiene e bem-estar para a melhoria da qualidade de 
vida e de convivência social. 

3 0 

7. Reforço 
escolar de 
matemática 

Os adolescentes que apresentaram dificuldades de aprendizagem escolar em 
matemática receberam orientação e apoio dos acadêmicos.  2 2 

8. Reforço 
escolar de inglês 

Os adolescentes que apresentaram dificuldades de aprendizagem escolar em 
inglês receberam orientação e apoio do acadêmico.  1 0 
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9. Estratégias de 
Inclusão 

Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica no desenvolvimento de um 
projeto estratégico de inclusão do menor aprendiz no mercado de trabalho. A 
identificação de empresas potenciais e a elaboração de  materiais a serem 
encaminhados às mesmas, informando sobre os benefícios da contratação do 
menor aprendiz foram algumas das ações realizadas nesse projeto. 

Não 
ofertado 2 

 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 89: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Hospital Dr. Anísio Figueredo
O Hospital Dr. Anísio Figueiredo, conhecido como “Hospital Zona Norte” (HZN), foi inaugurado em 1988 e nasceu de uma
necessidade concreta de atender às necessidades de saúde da comunidade local. Recentemente, a instituição disponibilizou
um espaço, chamado “brinquedoteca”, onde são desenvolvidas atividades recreativas, que visam acelerar o processo de
recuperação das crianças hospitalizadas.

Responsável geral: Beatriz  Makiyama.
Responsável pelas atividades: Beatriz  Makiyama.
Público envolvido: Pacientes do hospital.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Aprendendo com 
o lúdico 

Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica em atividades de 
recreação das crianças de 3 a 6 anos. Juntamente aos educadores, 
desenvolveram jogos lúdicos, cantigas de roda, musicalização, entre outras 
atividades de entretenimento. 

5 Não 
ofertado 

2. A hora do conto O acadêmico desenvolveu a atividade de contação de histórias. 1 Não 
ofertado 
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3. Recreação no 
berçário 

Sempre respeitando o tempo de cada criança, educador e acadêmicos 
desenvolveram atividades recreativas no berçário. 10 Não 

ofertado 

Quadro 133: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 90: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Lar Anália Franco de Londrina
Com 43 anos de funcionamento, o Lar Anália Franco é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Fundado por um grupo
de pessoas inspiradas nas obras assistências de Anália de Franco, o Lar tem como objetivo acolher e educar de forma
gratuita, crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos em regime de abrigo e de 0 a 6 anos em regime de semi-abrigo,
proporcionando a plena satisfação de suas necessidades básicas, com o encaminhamento fundamental e profissional, além
do encaminhamento ao mercado de trabalho.

Responsável geral: Waldir Piedade.
Responsável pelas atividades: Cibely Janaina V. Lemes.
Público envolvido: Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Quadro 134: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Brincando no 
hospital 

 
 

Os acadêmicos proporcionaram momentos de recreação e descontração 
ao realizar atividades lúdicas junto às crianças que se encontravam 
hospitalizadas, contribuindo para a sua recuperação.  

03 02 
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Gráfico 91: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: ONG MAE - Organização Não Governamental Meio Ambiente Equilibrado
A ONG MAE é uma organização não governamental criada para recuperar a área do Córrego Capivara, área de preservação
com expansão urbana recente e que é utilizado indevidamente como depósito de lixo e entulhos, constitui-se foco de
ocupação por sem tetos, acarretando problemas de segurança, doenças e contaminação das águas e do solo.
A instituição desenvolve um projeto voltado à recuperação arbórea da área de preservação, por meio do controle de
invasores, plantio e manutenção de espécies nativas buscando a perenização da cobertura florestal ciliar e abrigo às
espécies animais e vegetais existentes, promovendo atividades de educação ambiental envolvendo a comunidade na
preservação da mata ciliar e recuperação das áreas verdes adjacentes e incentivando a consciência da importância do meio
ambiente natural.

Responsável geral: Gustavo Henriques Marconi dos Santos.
Responsáveis pelas atividades: Carlos Eduardo Levy.
Público envolvido: Comunidade em geral.

Quadro 135: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 92: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 E

du
ca

çã
o 

A
m

bi
en

ta
l 

1. Direito ambiental 
– Técnico jurídico 

A partir do conhecimento de casos concretos de danos ao meio 
ambiente na cidade de Londrina e os impactos sobre o meio e sobre o 
homem, e por meio da legislação ambiental aplicável, profissionais da ONG 
MAE e acadêmicos apontaram soluções técnicas e jurídicas para a 
efetivação de solução para os problemas listados, acompanhando os 
processos de cada caso. 

02 Não 
ofertado 
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Instituição: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
A Paróquia Nossa Senhora de Nazaré está localizada na região norte da cidade de Londrina e tem como missão o atendi-
mento à população católica a ela pertencente em todas as necessidades espirituais previstas no Plano de Ação Pastoral da
Mitra Arquidiocese de Londrina, bem como participar ativamente dos projetos sociais e comunitários necessários para o
desenvolvimento das famílias.

Responsável geral: Pe. Francisco Schneider.
Responsável pelas atividades: Joelina Rodrigues da Silva.
Público envolvido: Comunidade de baixa renda.

Quadro 136: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 93: Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 94: Evolução geral das inscrições nas instituições conveniadas ao Projeto Comunitário em Londrina

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 R

es
ga

te
 

da
 

di
gn

id
ad

e 
hu

m
an

a  
1. Inclusão digital 
 

O acadêmico ministrou um curso de informática básica para a 
comunidade carente atendida pela paróquia. 01 Não 

ofertado 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS LONDRINA

REDE INTERNA - PROGRAMAS GERIDOS PELO PROJETO COMUNITÁRIO

PROJETO MUTIRÃO
Projeto: Mutirão da Alegria.
Objetivo: Proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos idosos por meio de atividades lúdicas e recreativas.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Angélica Aparecida da Silva.
Local de realização: Albergue Lar dos Vovôs.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 137: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto: Mutirão Fazendo a Diferença
Objetivo: Proporcionar a realização de atividades esportivas, culturais e de lazer que atenta às necessidades biopsicosocial
e espiritual dos idosos, aprimorando as atividades ocupacionais já existentes.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Angélica Aparecida da Silva.
Local de realização: Asilo São Vicente de Paulo.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 138: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão da alegria 
 

Esta atividade aconteceu em um pesque-pague, onde acadêmicos e 
idosos se confraternizaram em um dia de alegria. No local, além do contato 
direto com a natureza, os acadêmicos desenvolveram e acompanharam os 
idosos em atividades recreativas, como: bingo, jogo de baralho, 
caminhadas e a pescaria.  

 

10 10 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão fazendo a 
diferença 

No desenvolver desta atividade, os acadêmicos realizaram ações recreativas e 
de lazer com os idosos (sinuca, jogos de baralho, bingo) e cuidaram do visual das 
vovós com penteados e manicure. Também auxiliaram a instituição na organização 
e preparação dos alimentos dos idosos. Já no período vespertino, os idosos 
tiveram a oportunidade de estar em contato com a natureza num passeio no 
Parque Arthur Tomas de Londrina, onde puderam desfrutar da liberdade em um 
ambiente saudável. 

12 12 
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Projeto: Mutirão Casa do Bom Samaritano
Objetivo: Promover o resgate da pessoa por meio de atividades recreativas e culturais que estimulem a integração dos
deficientes mentais ao grupo e à sociedade.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Angélica Aparecida da Silva.
Local de realização: Casa do Bom Samaritano.
Público envolvido: Albergados e pessoas com transtornos mentais.

Quadro 139: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto: Mutirão Festa Julina
Objetivo: Auxiliar o Asilo São Vicente de Paulo na organização e execução da Festa Julina.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Rita de Cássia Lopes.
Local de realização: Asilo São Vicente de Paulo.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 140: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto: Mutirão na Reserva Indígena
Objetivo: Despertar a sensibilidade dos acadêmicos com relação aos problemas (pobreza, fome, exclusão, violência,
analfabetismo e alcoolismo) que atingem uma grande parcela das tribos indígenas.

Responsável geral: Leonir Nardi.
Co-Responsável: André Mateus Bertolino.
Local de realização: Salto do Apucaraninha.
Público envolvido: Índios.

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão Casa do Bom 
Samaritano 

 
Os acadêmicos promoveram atividades esportivas, recreativas e festivas 

visando à melhoria da qualidade de vida dos albergados com transtornos 
mentais buscando a sua participação em ações que tenham impacto nas 
condições físicas e psicossociais.  

 

12 10 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão Festa Julina 

Os acadêmicos auxiliaram na organização e execução da Festa Junina 
do Asilo São Vicente de Paulo, limpando a instituição; arrumando os 
idosos; preparando a alimentação; decorando a instituição; auxiliando no 
atendimento das barracas. 

14 Não 
ofertado 
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Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Páscoa solidária 

Esta ação propiciou a convivência dos acadêmicos com a realidade 
social das pessoas com deficiências e suas limitações, mas acima de tudo, 
conheceram as potencialidades dessas pessoas. Além da convivência, os 
acadêmicos auxiliaram no desenvolvimento das atividades recreativas, 
culturais e de espiritualidade em comemoração à Páscoa e distribuíram 
ovos de Páscoa para todas as crianças da APAE. 

6 Não 
ofertado 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão na Reserva 
Indígena 

 
Motivados pela campanha da Fraternidade “Amazônia: Vida e missão 

nesse chão”, a Pastoral Universitária e o Projeto Comunitário se colocaram 
como parceiros do Projeto Gojfa Tôo Veme. Na atividade mutirão na 
reserva Indígena, os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer a 
aldeia, participar das atividades de preparo da alimentação e inserção no 
torneio que marcou as comemorações do Dia do Índio e a abertura das 
atividades da Escolinha de Futebol Indígena. 

 

6 Não 
ofertado. 

Quadro 141: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto: Páscoa Solidária
Objetivo: Desenvolver nos acadêmicos valores de altruísmo, dignidade humana e sensibilidade com pessoas com deficiên-
cias mediante de atividades recreativas.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Angélica Aparecida da Silva.
Local de realização: APAE de Londrina.
Público envolvido: Pessoas com deficiência.

Quadro 142: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto: Cineminha da PUC
Objetivo: Ofertar ações lúdico-educativas que promovam a cidadania e colaborem para a inclusão social.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Angélica Aparecida da Silva.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Câmpus Londrina.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.
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Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Cineminha na PUC 

 
As atividades do Projeto Cineminha na PUC são direcionadas para as 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que moram 
ao entorno da PUCPR – Câmpus Londrina. Assim, durante as tardes de  
sábado, os acadêmicos desenvolveram ações recreativas, educacionais e 
de cultura, que buscaram promover a cidadania e colaborar com a inclusão 
social. 

25 46 

Quadro 143: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto: PUC em paz
Objetivo: Reunir crianças, jovens, adultos, idosos, instituições e empresas privadas para a confraternização de uma cultura
da paz como uma proposta viável de um mundo melhor.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Angélica Aparecida da Silva.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Câmpus Londrina.
Público envolvido: Comunidade acadêmica e crianças da comunidade vizinha da PUC.

Quadro 144: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto: Dia das Crianças
Objetivo: Proporcionar meios para a educação infantil, por meio de atividades de recreação e entretenimento.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Angélica Aparecida da Silva.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Câmpus Londrina.
Público envolvido: Crianças.

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. PUC em paz 

 
Os acadêmicos auxiliaram o Projeto Comunitário, Pastoral Universitária 

e a área de Extensão na organização e realização do evento em 
comemoração ao Dia da Paz – PUC em paz. O evento reuniu mais de 100 
pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Entre as atividades 
desenvolvidas, destacam-se as apresentações culturais do CESOMAR, a 
Rua de Recreio, as apresentações dos cães e cavalos do 5º Batalhão de 
Policia Militar de Londrina, e as atividades oferecidas pelo SESC: o 
Escovódromo - projeto do SESC que ensina as crianças escovar 
corretamente os dentes, cama elástica e pintura de rosto. 

 

Não 
ofertado 22 
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Quadro 145: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 95: Evolução das inscrições no Projeto Mutirão

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Dia das Crianças 

 
Esta ação foi vinculada à estruturação, organização e desenvolvimento 

de atividades de lazer e recreação em comemoração ao Dia das Crianças. 
Dentre as atividades, destacaram-se: a decoração do local de realização, a 
realização das atividades lúdicas, recreativas e culturais, onde houve 
apresentação de teatro, hora do conto e a distribuição de lanches e doces 
no encerramento das atividades. 

 

Não 
ofertado 25 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS LONDRINA

REDE INTERNA - TEIA ACADÊMICA

PROJETOS INTERNOS

Curso: Direito
Projeto: Teatro Cidadão.
Objetivo: Levar o público expectador a uma reflexão sobre preconceito, violência e a injustiça promovida por uma socieda-
de acostumada a distorcer a realidade em seu favor.

Responsável geral: Prof.ª Érika Juliana Dmitruk.
Co-Responsável: Prof.º Carlos Aberto Braile.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Câmpus Londrina.
Público envolvido: Alunos de 5ª a 8ª séries.

Quadro 146: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Administração
Projeto: Pesquisa de Campo.
Objetivo: Realizar um levantamento demográfico da população residente ao entorno da PUC – Câmpus Londrina, estimu-
lando a integração social entre universidade e a comunidade.

Responsável geral: Prof.ª Maria Eliza Corrêa Pacheco.
Co-Responsável: Prof.º Carlos Aberto Braile.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Câmpus Londrina.
Público envolvido: Comunidade residente ao entorno da PUC – Câmpus Londrina.

Quadro 147: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Teatro cidadão 

 
Os acadêmicos ensaiaram e encenaram quatro apresentações da peça 

A Exceção e a Regra em escolas e instituições sociais parceiras do Núcleo 
de Projetos Comunitários. Após as encenações, o grupo promoveu a 
interpretação e discussão dos conceitos abordados na peça, 
proporcionando ao público uma maior reflexão sobre o tema. 

 

15 Não 
ofertado 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Pesquisa de 
campo 

 
Os acadêmicos realizaram um levantamento demográfico da população 

residente ao entorno da PUC – Câmpus Londrina, que contribuiu para que 
houvesse uma interação entre a comunidade acadêmica e a comunidade 
externa.  A partir do conhecimento da realidade da comunidade vizinha, 
esta atividade possibilitou o desenvolvimento de ações sociais direcionadas 
para as demandas existentes na comunidade. 

 

15 Não 
ofertado 
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Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Amigos da creche 
e da criança 
 

 
O acadêmico auxiliou a equipe pedagógica na realização de atividades 

recreativas, educacionais e de valores humanos com as crianças. Foram 
desenvolvidas brincadeiras na quadra, jogos de quebra-cabeça, 
historinhas, pinturas, além de ter colaborado com as ações de manutenção 
da instituição. 

 

      1 Não 
ofertado 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Amigos da 
creche 

 
Os acadêmicos auxiliaram a instituição na realização de atividades 

educacionais e lúdicas, como: bazar beneficente; palestras direcionadas 
aos pais; festas infantis para comemorar o aniversário das crianças no 
mês.  

 

3 1 

Curso: Direito
Projeto: Amigos da Creche.
Objetivo: Ajudar na formação da criança como um todo, sociabilizando e dando condições para a alfabetização, por meio de
atividades pedagógicas, educativas e recreativas, despertando a consciência crítica e colaborando decisivamente para a sua
completa formação.

Responsável Geral: Márcia Terezinha Scandalo Rocha.
Co-Responsável: Prof.º Carlos Aberto Braile.
Local de realização: Creche Imaculada Conceição.
Público envolvido: Crianças do Centro de Educação Infantil de 0 a 5 anos.

Quadro 148: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Teologia
Projeto: Amigos da Creche e da Criança.
Objetivo: Promover a vida e a dignidade das crianças do centro de Educação Infantil São José.

Responsável Geral: Pe. César Braga de Paula.
Co-Responsável: Simone Glória do Nascimento.
Local de realização: Centro de Educação Infantil São José.
Público envolvido: Crianças matriculadas em período integral de 0 a 5 anos.

Quadro 149 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Mãos que ajudam 
 

 
Os acadêmicos se reuniram na sede da escola, onde foi realizada a 

divisão das tarefas da reforma de acordo com a habilidade de cada um. 
Foram feitas reformas, pinturas, trabalho de jardinagem, além da parte de 
marcenaria, alvenaria, serralheria, segurança, hidráulica e elétrica da 
escola. 

 

Não 
ofertado 1 

Curso: Direito
Projeto: Mãos que Ajudam.
Objetivo: Limpar, pintar e executar pequenas reformas em escolas públicas no Brasil.

Responsável Geral: Prof.º Paulo César Gonçalves Valle.
Co-Responsável: Prof.º Carlos Alberto Braile.
Local de realização: Escola Estadual Dario Vellozo.
Público envolvido: Estudantes da Escola Estadual Dario Vellozo.

Quadro 150: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 96: Alunos que participaram de Projetos Internos – Teia Acadêmica

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Ações Atividades Descrição 
 

Nº de inscrições 
2007 

1.
 Q

ua
lid

ad
e 

de
 

vi
da

 p
ar

a 
id

os
os

 

1. Recreação com 
idosos 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade 
de conhecer o dia-a-dia dos idosos asilados nesta instituição, bem como 
proporcionar momentos de alegria, descontração e recreação a eles. 

4 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS MARINGÁ

REDE EXTERNA - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Instituição: Asilo São Vicente de Paulo
O Asilo São Vicente de Paulo é uma instituição filantrópica, que atende em regime de asilamento cerca de 70 idosos nas
suas diversas necessidades (físicas, sociais, culturais, etc).  É uma instituição social, sem fins lucrativos, que procura atender
aos idosos dentro das normativas do Estatuto do Idoso. O asilo recebe doações de diversos meios para seu sustento e realiza
diversas atividades de captação de recursos com a participação da comunidade.

Responsável geral: Sr. Humberto.
Público envolvido: Pessoas idosas.

Quadro 151: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 97:  Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: CESOMAR - Centro Social Marista Ir. Beno Tomasoni
O Centro Social Marista é uma entidade de assistência social que realiza apoio sócio-educativo em meio aberto, às crianças
e adolescentes entre 07 e 17 anos de idade, bem como, a suas famílias e comunidade, de acordo com o fundador do
Instituto dos Irmãos Maristas, São Marcelino Champagnat. Amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento pessoal e social do público
atendido, orientando-o no exercício da cidadania. Para isso, estabelece parceria com pessoas físicas e jurídicas na realiza-
ção de suas atividades.
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Ações Atividades Descrição 
 

Nº de 
inscrições 

2007 

1.
 A

çã
o 

so
lid

ár
ia

 n
a 

R
FC

C
 

1. Ação solidária na 
RFCC 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
conhecer o dia-a-dia dos pacientes da Casa de Apoio da RFCC, bem como 
proporcionar momentos de alegria, descontração e recreação a eles. 

20 

21
. V

is
ita

 
so

lid
ár

ia
 

co
m

 a
 R

FC
C

 

2. Visita solidária 
com a RFCC 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
conhecer o dia-a-dia dos pacientes de Maringá atendidos pela RFCC em suas 
próprias casas. 

3 

Responsável geral: Eliane Amarilha de Souza Dantas.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 152: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 98: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Rede Feminina de Combate ao Câncer
A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que trabalha exclusivamente com
pacientes, entre crianças e adultos, com estágios iniciais e terminais de Câncer. Fundada em 13 de Fevereiro de 1983, a
abrangência da regional de Maringá compreende mais de 29 municípios. Esse é um trabalho feito pelos muitos voluntários
e com reconhecimento governamental dos seguintes órgãos: COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social; Assem-
bléia Legislativa do Estado do Paraná; Câmara Municipal de Maringá; Ministério da Justiça - Secretaria da Justiça.

Responsável geral: Édina Rosa Alves Giannasi.
Público envolvido: Pessoas com câncer.

Quadro 153: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Ações Atividades Descrição 
 

Nº de inscrições 
2007 

1.
 C

ES
O

M
A

R
 

em
 a

çã
o 

1. CESOMAR em 
Ação 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade 
de conhecer o dia-a-dia das crianças, adolescentes e jovens nesta 
instituição, bem como proporcionar momentos de alegria, descontração 
e recreação a eles. 

31 
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Gráfico 99: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS TOLEDO

REDE EXTERNA - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Instituição: Ação Social São Vicente de Paulo
É uma organização não governamental, beneficente e cristã. Desenvolve o Programa: Meninos do Futuro, que atende 300
crianças e adolescentes do sexo masculino, preparando-os para o exercício pleno da cidadania. Realiza atividades de
inclusão social por meio da formação pessoal, educacional e iniciação profissional em cursos no contra-turno escolar.

Responsável geral: Irmã Luiza Menin.
Responsável pelas atividades: Keila Bet.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 154 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 100: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 In

ic
ia

çã
o 

ao
 

vo
le

ib
ol

 

1. Mini-vôlei para 
crianças 

Os acadêmicos auxiliaram o professor nas aulas de iniciação ao voleibol 
para meninos atendidos pela instituição. 04 03 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Sensibilizando o 
cuidador 

Os acadêmicos prestaram informações sobre a função e as medidas 
que devem ser tomadas pelos cuidadores para auxiliar na melhora dos 
pacientes. Foram repassados conhecimentos básicos sobre doenças 
específicas: diabetes, hipertensão, câncer, entre outras.  

2 Não 
ofertado 

2. Pressão arterial 

Os acadêmicos buscaram conscientizar e informar os familiares dos 
pacientes internados no setor de clínica médica pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) sobre a importância de se prevenir a hipertensão arterial. 
Foram fornecidas informações como as medidas que podem ser 
adotadas para evitar a doença e os cuidados que devem ser tomados 
após o diagnóstico da hipertensão. 

2 Não 
ofertado 
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3. Comitê da alegria 

Os acadêmicos desenvolveram atividades, com as crianças 
internadas no setor de pediatria do hospital, como: brincadeiras, leitura 
de histórias infantis, pinturas e desenhos, recortes, teatro de fantoche, 
música e animação com palhaços. Todas as atividades foram 
desenvolvidas na sala de recreação, exceto se o paciente não pôde se 
deslocar até a mesma. Nestes casos, as atividades foram realizadas no 
leito de cada paciente, individualmente. 

11 6 

 

Instituição: Associação Benef. de Saúde do Oeste do Paraná – Hospital Bom Jesus
A missão do Hospital Bom Jesus é proporcionar assistência com excelência, por meio de tecnologia moderna e de profis-
sionais altamente qualificados, comprometidos sempre com a presteza, humanização e ética. Iniciou-se em 14 de setem-
bro de 1971, quando os doutores Jorge Okano e Torao Takada fundaram, em uma pequena casa, de onde deriva seu nome
até hoje, a Casa de Saúde Bom Jesus, hoje entidade social, sendo a mantenedora Hoesp - Associação Beneficente de Saúde
do Oeste do Paraná.  Possui dez mil metros quadrados de construção, 253 leitos, 84 médicos em seu quadro clínico, e um
quadro funcional composto de 269 funcionários.

Responsável Geral: Dr. Jorge Kingiro Okano.
Responsável pelas atividades: Maria de Lourdes Silvestrin Colpo.
Público envolvido: Pacientes hospitalares.

Quadro 155: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 101: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Recreação com 
idosos 

Os acadêmicos realizaram atividades visando proporcionar alegria aos 
idosos contaram histórias, jogaram bingo, passearam, conversaram, 
realizaram festas, entre outras. 

19 22 

 

Instituição: Associação Promocional e Assistencial de Toledo – APA
APA é uma Associação Promocional formada por pessoas voluntárias, que tem como foco de seu trabalho realizar atividades
de cunho beneficente ao público idoso. Atende cerca de 13 idosos que se encontram internados na instituição, além de
outros idosos que a freqüentam em dias que ocorrem atividades voltadas a esse público.

Responsável geral: Wilson Eger.
Responsável pelas atividades: Neide Lazzarin.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 156: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 102: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Toledo é uma entidade não governamental (ONG), de caráter filantró-
pico sem fins lucrativos, fundada em 07 de abril de 1974, por um grupo de toledanos liderados pelo Dr. Adolfo Dall’Oglio.
Tem por finalidade prestar atendimento especializado às pessoas com deficiência mental e múltiplas deficiências.

Responsável geral: Ana Beatriz Barth Costamilan.
Responsável pelas atividades: Michellys de Queiroz.
Público envolvido: Pessoas com deficiências.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Clubinho da tarefa Os acadêmicos incentivaram e auxiliaram crianças e adolescentes (10 
a 16 anos) na realização das tarefas escolares. 18 6 

 
2. Criança saudável – 

Grupos de discussão 

Os acadêmicos auxiliaram o professor na coordenação e participaram 
de grupos de discussão com crianças e adolescentes, abrangendo 
temas como saúde física, mental e emocional.  

5 Não 
ofertado 

3. Informática básica Os acadêmicos auxiliaram o professor nas aulas de informática 
básica:  Windows, Word, Excel, entre outros. 7 4 
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4. Informática pedagógica 

Os acadêmicos auxiliaram o professor no atendimento aos alunos e 
esclarecimento de dúvidas nas aulas de informática pedagógica 
lúdica, em que os alunos iniciam o manuseio dos equipamentos de 
informática. 

3 4 

 

Quadro 157: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 103: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro Assistencial da Diocese de Toledo – Casa de Maria – Assistência à criança e ao adolescente
A Casa de Maria é uma organização não governamental, beneficente e cristã. Desenvolve ações voltadas à proteção social
e especial de 400 crianças e adolescentes provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo-
lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, assegurando-lhes o exercício do direito à vida, à dignidade
e à vivência da cidadania.

Responsável geral: Adiles Donadel.
Responsáveis pelas atividades: Edmara de Souza, Maria Inês Mânica.
Público envolvido: Crianças e Adolescentes.

Quadro 158: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
1.

 E
qü

ot
er
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1. Eqüoterapia Os acadêmicos auxiliaram no atendimento dos pacientes da 
eqüoterapia, como mediadores e guias. 13 03 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

5. Informática básica para 
a comunidade 

Os acadêmicos ministraram aulas de informática básica (windows, 
word, excel) para moradores do bairro Jardim Coopagro.   

Não 
ofertado 4 

6. Segurança no lar O acadêmico realizou uma palestra sobre segurança no lar para pais 
de crianças e adolescentes atendidos pela Casa de Maria. 

Não 
ofertado 1 
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6. Segurança e saúde no 
trabalho 

O acadêmico realizou uma palestra sobre segurança no trabalho para 
adolescentes que fazem curso de costura industrial na Casa de Maria. 

Não 
ofertado 1 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 104: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente
O Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente originou-se da Creche Pingo de Gente, a qual foi fundada em 1994.
No início estava localizada no centro do município de Toledo e era uma unidade particular, mantida pelos pais. Posterior-
mente, foi adquirida pela prefeitura e sua nova sede passou a funcionar no Jardim Modelo, com uma área construída de
257,14 metros quadrados. Atualmente atende 80 crianças de 4 meses de idade até 5 anos, dos bairros Jardim Porto Alegre,
Jardim Bandeirantes, Jardim Modelo, Loteamento Passarini, Loteamento Pasquali, Parque Verde, São Peregrino, Jardim
Gisele, Jardim Concórdia e Vila Industrial. De acordo com a LDB, no ano de 1998, a instituição deixou de ser assistencialista,
passando a ser uma instituição de âmbito educativo.

Responsável geral: Lucinda Pereira da Silva.
Responsável pelas atividades: Lucinda Pereira da Silva.
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Clube da tarefa 
Os acadêmicos ajudaram os alunos, do ensino fundamental e médio, 
na realização das suas tarefas nas disciplinas de: Matemática, 
Português, Física e Química.  

2 0 

 
2. Ervas medicinais 

Os acadêmicos organizaram canteiros de ervas medicinais, com ajuda 
de um grupo de alunos da instituição e orientaram esses alunos sobre 
os benefícios e os malefícios de cada tipo de chá.  

3 Não 
ofertado 
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3. Horta de legumes e 
verduras 

Os acadêmicos reorganizaram a horta existente, com ajuda de um 
grupo de crianças da instituição, prepararam o plantio de mudas de 
verduras e orientaram essas crianças nas atividades dessa horta. 

3 3 

Quadro 159: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 105: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda
Atende crianças carentes de zero a 6 anos em período integral e de 7 a 16 anos no contra-turno escolar. Atende também
aos familiares dessas crianças e jovens. Realiza atividades adaptadas à realidade da entidade, tais como momentos de
reflexão diária, marcenaria, artes manuais, orientação e acompanhamento escolar, teatro, dança, pantomima e música.

Responsável geral: Walter Feckinghauss.
Responsável pelas atividades: Renate Neumann Schewe Cardoso, Neuza Minozzo dos Santos, Lídia Neumann Schewe.
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.

Quadro 160: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
 R

es
ga

te
 d

e 
br

in
ca

de
ira
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1.Resgate de 
brincadeiras 
 

Os acadêmicos ajudaram a organizar e realizar brincadeiras tradicionais 
com as crianças, como: amarelinha, trilha, cantigas de roda, entre outras.  6 Não 

ofertado 

2.
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 d

as
 

m
ãe

s 2. Gincana das 
mães 

Os acadêmicos ajudaram a organizar e realizar as atividades do Dia das 
Mães: desfile de modas das mães, bingo e homenagem das crianças da 
escola. 

6 Não 
ofertado 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1.
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l 

1. Aulas de computação 
Os acadêmicos ministraram curso de informática básica para 

crianças de 5ª série, no qual elas puderam ter o primeiro contato com 
o computador. 

02 Não foi 
ofertado 

 

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

4. Orientação a terceira 
idade 

Os acadêmicos semanalmente verificaram a pressão arterial e massa 
corpórea de um grupo de idosos. Também orientaram sobre dietas, 
medicamentos e reeducação alimentar.  

     
3 

Não 
ofertado 

5. Recreação 
Os acadêmicos organizaram diversas brincadeiras com crianças (3 a 
12 anos), enquanto as mães das mesmas participaram de cursos na 
instituição. 

6 13 

6. Saúde da mulher 
Os acadêmicos realizaram uma palestra sobre saúde da mulher e 
doenças sexualmente transmissíveis, para as mães das crianças 
atendidas pela instituição. 

2 Não 
ofertado 
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7. Saúde do homem 
Os acadêmicos realizaram uma palestra sobre saúde do homem e 
doenças sexualmente transmissíveis, para os pais das crianças 
atendidas pela instituição. 

2 Não 
ofertado 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 106: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Colégio Estadual João Arnaldo Ritt
Colégio Estadual que atende crianças e adolescentes do Ensino Fundamental e Médio que residem na localidade de Vila
Nova, interior de Toledo. A maioria dos alunos é proveniente de famílias de agricultores.

Responsável geral: Jairo Luiz Hoffman.
Responsáveis pelas atividades: Helena Batista de Oliveira.
Público envolvido: Alunos da 5ª série ao ensino médio.

Quadro 161: Atividades desenvolvidas no ano de 2007
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

2. Recuperação de 
nascentes e perigo dos 
agrotóxicos 

Os acadêmicos planejaram, organizaram e executaram atividades 
com alunos de 6a e 7a séries, visando à conscientização desses 
alunos e da comunidade de Vila Nova sobre o perigo dos agrotóxicos 
e a necessidade de recuperação de nascentes.  

6 Não foi 
ofertado 

3. Aquecimento global 

Os acadêmicos planejaram, organizaram e executaram atividades 
com alunos do Ensino Médio, visando o esclarecimento e a 
conscientização desses alunos e da comunidade de Vila Nova sobre o 
aquecimento global. 

2 Não foi 
ofertado 

4. Lixo orgânico e 
reciclável  

Os acadêmicos planejaram, organizaram e executaram atividades 
com alunos de 5a e 6a séries, visando à conscientização desses 
alunos e da comunidade sobre a importância da reciclagem do lixo.  

5 Não foi 
ofertado 2.
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5. Gincana do dia do 
estudante  

Os acadêmicos auxiliaram os professores de Educação Física no 
planejamento, organização e execução de uma gincana em 
comemoração ao dia do estudante. A gincana envolveu todos os 
alunos da escola (da 5a série ao Ensino Médio).  

2 Não foi 
ofertado 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 107: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Escola Centro Social Marista Marcelino Champagnat
A escola tem por missão testemunhar e anunciar os valores evangélicos e Maristas, atuando a serviço da vida, no campo da
educação e da cultura, especialmente entre crianças e jovens, na construção de uma sociedade fraterna e solidária. Atende
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, de 5 a 15 anos, nos serviços de apoio sócio-educativo,
aprendizagem profissional e Ensino Fundamental, além de atividades com as famílias dos educandos. Localiza-se na
periferia da cidade de Cascavel.

Responsável geral: Ir. Valério Dellalibera.
Responsável pelas atividades: Alexandra Sguario, Fernanda Pape.
Público envolvido: Crianças de adolescentes.
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Acompanhamento 
de passeios 

Os acadêmicos acompanharam e ajudaram a cuidar dos alunos (de 
Educação Infantil e séries iniciais) em diversas visitas a locais da cidade 
previamente agendados de acordo com o calendário da Secretaria de 
Educação, para estudos.  

2 1 

 

Quadro 162: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 108: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Escola Municipal Alberto Santos Dumont
Instituição que desenvolve um trabalho coletivo por meio de um currículo cuidadosamente planejado para que cada
criança adquira os conhecimentos e habilidades essenciais, como condição de participação ativa e consciente no processo
social.  Atende 335 crianças da Educação Infantil a 4ª série no período matutino e vespertino.

Responsável geral: Marineide Aram Giacomini.
Responsáveis pelas atividades: Marineide Aram Giacomini.
Público envolvido: Crianças da Educação Infantil e séries iniciais.

Quadro 163: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Cultivo de horta 
e pomar 

Os acadêmicos ajudaram na organização do pomar e criação de uma 
horta. As atividades envolveram os alunos atendidos pela escola, com a 
participação desses no cultivo, em palestras, entre outros.  

5 5 
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Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Aulas de canto O acadêmico ensinou algumas técnicas de canto para os internos 
(nível básico).  1 0 

2. Aulas de violão O acadêmico ensinou fundamentos para prática de violão aos 
internos atendidos pela instituição. 1 0 
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3. Horticultura 
orgânica 

Os acadêmicos orientaram os internos no planejamento e execução 
de uma horta de produtos orgânicos e no desenvolvimento de técnicas 
que aumentaram a produtividade. 

2 Não 
ofertado 

 

Gráfico 109: Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Instituição: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança Cristo Rei
A instituição tem por objetivo dar atendimento aos marginalizados (drogaditos, acoolistas) que necessitam de apoio para
recuperar sua dignidade humana. Busca ser uma resposta aos problemas sociais e contribuir para que se realize o desejo de
Jesus:  “Que todos sejam um”. Atende pessoas do sexo masculino de 16 a 60 anos, que permanecem na fazenda durante
um ano.

Responsável geral: Paulo César Rodrigues.
Responsável pelas atividades: Paulo César Rodrigues, Ângela Maria Rodrigues.
Público envolvido: Dependentes químicos em reabilitação.

Quadro 164: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 110:  Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)



161

Nº de inscrições 
2007 Ações Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 
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1. Brincando e 
aprendendo na 
PUCPR 

Os acadêmicos orientaram crianças da Casa de Maria, de 06 a 10 anos, 
em atividades lúdico-pedagógicas realizadas no Cãmpus da PUCPR em 
Toledo, nas seguintes oficinas: animais de estimação, brincando de cuidar 
da saúde, meio ambiente, conhecendo e brincando na biblioteca, além da 
peça teatral: auto-estima e sonhos futuros.  

16 Não 
ofertado 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS TOLEDO

REDE INTERNA - PROGRAMAS GERIDOS PELO PROJETO COMUNITÁRIO

PROGRAMA BRINCANDO E APRENDENDO NA PUCPR

Projeto: Brincando e Aprendendo na PUCPR.
Responsável geral: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Público envolvido: Crianças de 06 a 10 anos atendidas pela Casa de Maria.
Local de realização: Câmpus da PUCPR em Toledo.

Quadro 165: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 111 – Evolução das inscrições no Projeto Brincando e Aprendendo na PUCPR

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Noções básicas de 
informática 

O acadêmico ministrou aulas de informática básica (Windows, Word, 
Excel, Power Point) para meninas de 12 a 15 anos. 1 Não 

ofertado 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2007
CÂMPUS TOLEDO

REDE INTERNA - TEIA ACADÊMICA

PROJETOS INTERNOS

Curso: Administração
Projeto: Noções Básicas de Informática.
Objetivo: Promover a inclusão digital.

Professora responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Centro Comunitário e Social Dorcas.
Público envolvido: Meninas de 12 a 15 anos.

Quadro 166 - Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Administração
Projeto: Dando uma mãozinha pela felicidade.
Objetivo: Desempenhar ações que visem à inclusão dos deficientes físicos na comunidade.

Professora responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Associação dos Deficientes Físicos de Palotina - ADEFIPAL
Público envolvido: Pessoas com deficiência física.

Quadro 167: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Dando uma mãozinha 
pela felicidade 

O acadêmico organizou e participou de atividades como jogos, festas, 
conversas, bingo, entre outras, com as pessoas atendidas pela instituição. 

Não 
ofertado 01 
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Curso: Agronomia
Projeto: Oficina do Verde.
Objetivo: Promover a reinserção social dos pacientes mediante  atividades ligadas ao meio-ambiente.

Professoras responsáveis: Neiva Teresinha Barbieri Cerón, Ana Cristina Pinto Juhasz, Alessandra Detoni.
Local de realização: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II.
Público envolvido: Pacientes portadores de transtornos mentais.

Quadro 168:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Agronomia
Projeto: Cultivando o verde.
Objetivo: Orientar crianças nas práticas de horticultura e fruticultura.

Professora responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Colégio Estadual Castro Alves – Maripá.
Público envolvido: Alunos de sétima série do ensino fundamental.

Quadro 169 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Agronomia
Projeto: Horta: Vida e Saúde.
Objetivo: Incentivar uma alimentação saudável nas crianças, por meio da implementação de uma horta.

Professora responsável: Ana Cristina Pinto Juhaz.
Local de realização: Centro de Educação Infantil Jenny Donaduzzi.
Público envolvido: Crianças de 04 a 06 anos.

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Oficina do verde 

Os acadêmicos ajudaram e orientaram os pacientes durante a 
realização da oficina terapêutica: oficina do verde, em atividades como 
preparo do solo, organização de canteiros, plantio de mudas e cuidados no 
cultivo de verduras e hortaliças. 

4 Não 
ofertado 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Cultivando o verde 
Os acadêmicos orientaram os alunos na execução de uma horta, desde 

a etapa inicial de preparação dos canteiros e do solo até a fase em que as 
verduras e os legumes estavam prontos para o consumo. 

4 Não 
ofertada 
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Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Horta: vida e saúde 

Os acadêmicos auxiliaram na implantação de uma horta e realizaram 
diversas atividades com as crianças, como: teatro de fantoches de legumes 
e verduras, confecção de crachás de verduras e legumes, brincadeiras, 
músicas, acompanhamento de germinação de sementes, preparação de 
sucos com as verduras e legumes produzidos e outras atividades na horta. 

5 Não 
ofertada 

Quadro 170: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Cursos: Agronomia, Engenharia de Produção Agroindustrial e Enfermagem
Projeto: Atividades com idosos no Lar de Fraternidade.
Objetivo: Atender às necessidades e expectativas dos idosos de modo que eles se sintam amados e respeitados.

Professora Responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Associação Beneficente Lar da Fraternidade – Palotina.
Público envolvido: Idosos residentes no Lar da Fraternidade.

Quadro 171: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso:  Enfermagem
Projeto: Vida e Saúde.
Objetivo: Desenvolver hábitos e atitudes nos alunos e familiares referentes aos cuidados com a prevenção da saúde.

Professora Responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Programa Centro Dia (APAE Agrícola) da Escola de Educação Especial Bem-Me-Quer de Toledo.
Público envolvido: Adultos portadores de necessidades especiais.

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Atividades com idosos 
no Lar da Fraternidade 

O acadêmico interagiu com os idosos nas suas tarefas diárias, na 
melhoria da infra-estrutura da horta e na criação de um local para 
alimentação de pássaros.  

 

Não 
ofertado 1 

2.  Um olhar à terceira 
idade 

Os acadêmicos realizaram atividades recreativas como: jogos de 
bingo, xadrez e dominó; ministraram palestras sobre hipertensão e 
diabetes; auxiliaram e orientaram os idosos nos cuidados com a horta. 

 

Não 
ofertado 7 
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Quadro 172 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Engenharia de Produção Agroindustrial
Projeto: Geração de empregos na comunidade por meio de uma Padaria Comunitária.
Objetivo: Estimular as mulheres agricultoras a diversificar suas atividades, criando condições para que permaneçam nas
suas propriedades.

Professores responsáveis: Wagner Paris, Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Comitê Gestor Municipal  da Prefeitura de  Palotina –  Programa Fome Zero.
Público envolvido: Grupo de mulheres agricultoras orgânicas.

Quadro 173:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Engenharia de Produção Agroindustrial
Projeto: Atividades esportivas no CEMIC.
Objetivo: Auxiliar as crianças e adolescentes na realização de atividades físicas em grupo, contribuindo para o seu desen-
volvimento pessoal e social.

Professora Responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Centro de Atendimento às Crianças e Adolescentes – M.C. Rondon.
Público envolvido: Crianças e adolescentes de 04 a 06 anos.

Quadro 174:  Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Higiene e saúde 

Os acadêmicos orientaram os alunos atendidos pela APAE Agrícola e 
seus familiares sobre a importância da higiene corporal, preservação da 
saúde, doenças mais comuns e cuidados com medicação. Essas 
orientações foram dadas na forma de palestras, painéis, conversas com os 
alunos e reuniões com familiares. 

6 Não 
ofertado 

 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Padaria comunitária 
O acadêmico colaborou com a implantação de uma padaria comunitária, 

testando equipamentos e auxiliando as mulheres a verificar a capacidade 
de produção. Também as orientou na elaboração da planilha de custos. 

1 Não 
ofertado 

 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Atividades esportivas 
no CEMIC 

O acadêmico colaborou com o professor na orientação de crianças em 
atividades esportivas como: futsal, voleibol,  handebol e basquete. 1 Não 

ofertado 
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Curso: Medicina Veterinária
Projeto: Quarteto Solidário.
Objetivo: Ajudar os pacientes da UOPECAN que se encontram debilitados e necessitam de apoio, compreensão e esperança.

Professora Responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: União Paranaense de Estudo e Combate ao Câncer – UOPECAN.
Público envolvido: Pacientes oncológicos.

Quadro 175 : Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso: Medicina Veterinária
Projeto: Cuidando de bebês.
Objetivo: Ajudar crianças que se encontram afastadas de suas famílias, dando carinho e colaborando na satisfação de suas
necessidades básicas.

Professora Responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Lar dos Bebês Pequeno Peregrino – Cascavel.
Público envolvido: Crianças de 0 a 4 anos.

Quadro 176: Atividades desenvolvidas no ano de 2007

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 112 : Alunos que participaram de Projetos Internos – Teia Acadêmica em Toledo

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Quarteto solidário 

Os acadêmicos colaboraram na recepção aos pacientes e 
encaminhamento para o primeiro atendimento, organizaram atividades e 
cuidaram das crianças na brinquedoteca do hospital. 

 

4 Não 
ofertado 

Nº de inscrições 
2007 Atividades Descrição 

1º Sem. 2º Sem. 

1. Cuidando de bebês Os acadêmicos ajudaram a cuidar de crianças de 0 a 4 anos, dando 
carinho, atenção e auxiliando na alimentação, higiene e recreação. 3 Não 

ofertado 


