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As ações comunitárias desenvolvidas junto ao Projeto Comunitário 
representam os esforços da PUCPR em tornar efetivos os pressupostos de 

sua proposta pedagógica, relacionados à preocupação com a formação 
de um “ser integral” e um cidadão consciente de seu papel social. Por 

outro lado, tais ações manifestam a preocupação de nossa universidade 
em contribuir de forma positiva para a comunidade, ou comunidades das 

quais faz parte. Traduzem também o resultado de esforços conjuntos, de 
todos os atores envolvidos nesta grande rede de mobilização social, 

produzida “a muitas mãos e corações solidários”.
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O Projeto Comunitário na PUCPR 

 

O propósito deste documento é apresentar a estrutura de funcionamento do Núcleo 
de Projetos Comunitários e o relatório das ações desenvolvidas no ano de 2005. 

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 universitários, 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 (PA1) caracterizado como atividade 
complementar (totalizando 36 horas), integrante do currículo dos cursos de graduação da 
PUCPR, desenvolvido por universitários matriculados a partir do 5º período. É 
operacionalizado por meio de planos de ações previamente aprovados pelo Núcleo de 
Projetos Comunitários, vinculado a Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão.  

Apresenta-se também, como uma estratégia de aprendizagem inovadora, uma vez 
que é vivencial, ou seja, o universitário 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 Campi da PUCPR: Campus Curitiba e Campus São José dos Pinhais, 
desde 2002; Campus Londrina, desde 2004; Campus Toledo, desde 2005 e Campus 
Maringá, a partir de 2006.  

Cerca de 3000 universitários, semestralmente, de todos os 52 cursos de graduação, 
têm a opção de escolher entre cerca de 500 ações, que ocorrem em 113 locais diferentes, e 
em diversas áreas, tais como: cultura, lazer, saúde, educação, meio ambiente e 
desenvolvimento comunitário. Tendo também a possibilidade de optar para atuar junto aos 
seguintes públicos: crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, 
portadores de doenças infecto-contagiosas, albergados, adultos, comunidades de baixa 
renda, dependentes químicos e pacientes de hospitais. 

Para o desenvolvimento das ações sociais, o Núcleo de Projetos Comunitários, 
mantêm convênio com instituições sociais e órgãos públicos de cunho social, recebe 
propostas alternativas proveniente 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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EQUIPE NÚCLEO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS 

Coordenação Geral do Projeto Comunitário: 
Prof. Marilda Lili Corbellini 

Assessoria à Coordenação Geral:  
Prof. Mari Regina Anastácio  

Campus Curitiba e São José dos Pinhais:  
 
Assistente Social:  
Márcia Regina Piotto Amaro  
 
Assistente Técnico Administrativo:  
Josiê Maria Mickosz 
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Débora Ester Feola  
 
Assistente em Projetos Comunitários:  
Andréia Ferreira da Silva Rosa 
 
Auxiliares Técnico Administrativo:  
Anderson Moreira Prestes  
César Augusto Rufatto  
Francielle Braznick  

Estagiários:  
Dinacir de Lima Leal  
Elaine Sabrina Borges  
Rui César Sica  
 
Monitoras no desenvolvimento de ações:  
Luciane Andretta  
Marisa da Costa  
Rosângela Melo  
 
Campus Londrina:  
 
Responsável local:  
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Angélica Aparecida da Silva 
 
Campus Toledo:  
 
Responsável local:  
Prof. Renata de Martins Faria Vieira Heis  

Estagiário: 
Laerte Stênio Hillebrand  
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A REDE SOCIAL DO PROJETO COMUNITÁRIO 

 

Neste Relatório apresentaremos as ações desenvolvidas pela rede social do Projeto 
Comunitário no ano de 2005. Para tanto, consideramos importante em um primeiro momento 
apresentar a estrutura desta. 

A referida rede contempla, um conjunto de práticas sócio-comunitárias 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 no mundo atual.  

A rede social do Projeto Comunitário gerenciada pelos recursos humanos integra:  
 

a) Programações externas: 
 - Organizações sociais pertencentes à sociedade civil (terceiro setor). 

- Instituições e organismos públicos (primeiro setor) voltados para questões de cunho 
social.  
 A parceria é formalizada mediante assinatura de Termo de Cooperação Técnica. 
 

b) Programações internas (Teia interna): 
b.1) Teia interna - programas institucionais: 
 Vinculada a 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).  
 
b.2) Teia interna – programas universitários:  

- Proposições oriundas de universitários dos cursos de graduação (individualmente ou 
em equipe), vinculados a área acadêmica e/ou com vínculo a instituições sociais; 
- Proposições oriundas de professores dos cursos de graduação.  
 

b.3) Teia interna - Programas do Núcleo de Projetos Comunitários:  
 Programas e projetos sociais propostos, organizados e geridos pelo Núcleo de 
Projetos Comunitários, a saber: 
 - Projeto Mutirão: voltado para atendimento de ações sócio-educativas de interesse de 
organizações sociais, com alto nível de vulnerabilidade. 
 - Programa Comunhão de Saberes: voltado para atuação em escolas públicas 
municipais e estaduais. Configura-se em um conjunto de ações que buscam a inclusão 
educacional (por atividades de reforço escolar) e inclusão social em um conjunto de ações 
complementares à escola. 
 - Projeto Venha brincar na PUCPR: ocorre nas dependências da PUCPR (Campus 
Curitiba) voltado para crianças em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é ofertar 
ações lúdico-educativas que promovam a cidadania e colaborem para a luta contra a 
exclusão social. Está vinculado a essas ações, a estruturação de sonhos futuros, cuja base 
de construção seja continuar estudando. 
 - Caravanas (cidadania, saúde, escolar, solidária): sempre desenvolvidas em 
comunidades carentes. A intenção dessa proposta é pensar, refletir a situação social da 
comunidade e a partir dessa compreensão trocar conhecimentos, criando a conscientização 
social e a mobilização solidária continuada.  
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A OPERACIONALIZAÇÃO 
 

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

O projeto é constituído de cinco etapas, no que se refere aos procedimentos 
relacionados com aspectos de controle universitário dos estudantes matriculados neste 
programa de aprendizagem, a saber: 

 
Primeira etapa - Participação na Etapa de Preparação, sendo pré-requisito para realizar a 
inscrição nas ações sociais ofertas pelo Núcleo de Projetos Comunitários. Durante a Etapa 
de Preparação são ofertadas, aos universitários, informações e discussões sobre  
expressões das questões sociais que emergem da realidade, com o intuito de sensibilizá-los 
para atuação. São repassadas também nessa oportunidade, informações sobre o calendário, 
procedimentos de inscrição, formas de realização das ações práticas, locais das ações e 
formas de avaliação das atividades. Também são realizadas orientações de como utilizar o 
sistema virtual e o acesso para a escolha das ações oferecidas no site da PUCPR, referente 
ao Projeto Comunitário. Essa etapa ocorre normalmente no início de cada semestre para os 
52 cursos de graduação. 
 
Segunda etapa - Inscrição nas ações sociais pelo site do Projeto Comunitário. 
 
Terceira etapa - Realização pelo universitário das ações sociais nas quais se inscreveu. 
 
Quarta etapa - Preenchimento do Relatório Final de Avaliação no Sistema de Informação do 
Projeto Comunitário (SIPC), referente a cada inscrição e ação realizada.  
 
Quinta etapa - Validação de freqüência dos universitários pelos responsáveis das ações 
sociais (formulário encaminhado pelos responsáveis pelas ações sociais). 
 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROJETO COMUNITÁRIO (SIPC) 

 
O SIPC constitui-se na ferramenta de apoio a gestão das informações concernente 

aos processos desenvolvidos pelo Núcleo de Projetos Comunitários. 
O referido sistema é composto pela conjugação de módulos disponíveis na intranet da 

PUCPR (Sistema IGER) a área cliente–servidor (Sistema Coorporativo) tem-se o ambiente 
CRONOS, com a emissão de relatórios referentes aos dados inseridos no IGER 
relacionados ao Projeto Comunitário.  

 
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Todo o processo é rigorosamente avaliado por meio de um conjunto de instrumentos 

de coletas 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. 
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Esferas avaliadas: 
Universitários avaliam: o Núcleo de Projetos Comunitários, a instituição e a ação 

desenvolvida; sua atuação; indicam quais habilidades e competências desenvolveram e em 
que grau estas. 

Instituições avaliam: o Núcleo de Projetos Comunitários, se auto-avalia por meio dos 
resultados obtidos na prática e a atuação dos universitários. 

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

e tratamento de dados. 
Na seqüência apresentaremos por Câmpus as ações ofertadas pela rede social do 

Projeto Comunitário no ano de 2005. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2005 
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 fundamentada em 
princípios éticos de liberdade, equidade, cidadania e democracia, tendo como área de 
atuação a educação profissionalizante e a Assistência Social. 
 
Responsável geral: Matilde Dias Martins Pupo. 
Público envolvido: Adolescentes, adultos, crianças,  idosos e jovens. 
 
Quadro 01 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005  
1º Sem.  2º Sem. 

 oãçazilibo
M.1

pe
la

 
ci

da
da

ni
a 

1. Mobilização pela 
cidadania. 

 
 
Proporcionar orientações e esclarecimentos à 
comunidade a fim de viabilizar o acesso à cidadania. 
 
 

Não ofertado 12 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 01 – 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: Associação Mantenedora do Centro Integrado de Prevenção (AMCIP) 

 
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 independência, 
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 02 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005. 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

oãsulcni arap odnahni
ma

C .1
 

1. A contribuição do 
desenho industrial na 
AMCIP. 

Desenvolver projeto de materiais específicos para sala de 
atendimento multisensorial. 02 Não ofertado 

2. Divulgando a 
AMCIP. 

Criar estratégias para montagem de recursos audiovisuais 
para fins de utilização em palestras e elaboração de folder de 
divulgação da instituição, atualização da página da instituição 
na Internet. 

02 Não ofertado 

3. Documentando a 
AMCIP. 

Produzir o livro da instituição realizando coleta de dados e 
auxiliando no desenvolvimento da estrutura deste. 02 Não ofertado 

4. Psicomotricidade 
infantil. 

Desenvolver atividades com materiais específicos para 
crianças de 0 à 6 anos adequando-as para cada faixa etária 
visando a melhoria da coordenação motora e ritmo. 

01 Não ofertado 

5. Coleta e seleção de 
materiais. 

Pesquisa na entidade sobre os materiais existentes e seleção 
dos mesmos para a montagem da revista, de acordo com o 
conhecimento do universitário. 

Não ofertado 02 

6. Obra na AMCIP 

Elaboração de documentos e quantificação de material para o 
término da obra de conclusão da sede da AMCIP, prestando 
auxílio na elaboração da planta elétrica, hidráulica e de 
bombeiro. 

Não ofertado 01 

7. Desenvolvendo 
projetos. 

Desenvolver projetos de materiais específicos para sala de 
atendimento multisensorial para cada setor da instituição. Não ofertado 02 

8. Projeto 
Arquitetônico 

Auxiliar na elaboração do projeto arquitetônico da fachada da 
nova sede da AMCIP. Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 02 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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Instituição: Associação Mantenedora do Ensino Alternativo (AMENA). 
 

A AMENA é uma instituição sem fins lucrativos, que tem por missão a integração 
de alunos portadores de deficiência 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 e Natalina. 
Público envolvido: Portadores de necessidades especiais. 
 
Quadro 03 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005. 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005  
1º Sem.  2º Sem. 

ovitanretla ohni
ma

C .1
 

1. Atividades lúdicas. 
Desenvolver atividades com brinquedos, jogos, músicas, 
historinhas em vídeo sob orientação da psicóloga da 
escola. 

04 02 

2. Hortas na AMENA. Criação de horta no espaço disponibilizado pela 
instituição. 02 Não ofertado 

3. Jogos e histórias. Desenvolver atividades culturais em sala de aula com 
orientação do professor da Instituição. 00 Não ofertado 

4. Esporte e recreação. Desenvolver atividades físicas e recreativas aos usuários 
da instituição. 00 Não ofertado 

5. Cardápio na AMENA. Criação de cardápio para atender a situações especiais. 00 Não ofertado 

6. Atividades em sala de 
aula. 

Desenvolvimento de atividades em sala de aula utilizando 
jogos (xadrez, dominó, dama, livros de histórias e contos 
infantis, entre outras). As atividades foram 
acompanhadas pela professora da instituição. 

Não ofertado 06 

7. Estimulando a atividade 
física na AMENA. 

Realizar atividades de estimulo físico (jogos, caminhadas 
nas redondezas da instituição ou em parques, corridas, 
vôlei, handebol, ginástica, relaxamento) junto aos alunos 
da instituição, com o professor da instituição. 

Não ofertado 05 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 03 – 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.  

Atua na comunidade do Bairro Alto em Curitiba com o Centro de Educação Infantil 
Cantinho Feliz, onde proporciona atendimento educacional, nutricional e psico-
pedagógico a crianças. O Centro está inserido numa região considerada bolsão de 
pobreza. Recebem crianças oriundas da região local e região metropolitana. 
 
Responsável geral: Ada Pires de Oliveira. 
Responsáveis pelas atividades: Ada Pires de Oliveira e Regina. 
Público envolvido: Crianças.  
 
Quadro 04 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005. 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

sagi
ma soã

M .1
 

1. A psicologia a 
serviço da 
comunidade. 

Interagir com a comunidade para conhecer o cotidiano das 
famílias atendidas pela instituição com vistas a melhoria da 
qualidade de vida em família que refletirá no processo de 
ensino-aprendizagem das crianças. 

01 Não ofertado 

2. Educação Artística. Desenvolver da coordenação motora, sociabilização e 
psíquica. 13 30 

3. Histórias. Desenvolver ações lúdicas por meio de contação de histórias. 03 00 

4. Iniciação a 
informática. 

Assessorar os usuários da instituição na utilização de recursos 
de informática. 17 Não ofertado 

5. RPG Prestar orientação à comunidade sobre postura corporal. 04 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 04 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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Instituição: Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino.     

 
A Associação de Proteção a 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. 

Oferece interações sócios educativas através de dinâmicas de grupos com 
adolescentes e a família; promoção e participação em eventos culturais; encontro 
mensais com os pais e seus familiares; campanha do desarmamento e do lixo reciclável; 
festas e datas comemorativas e visitas domiciliares são atividades características desta 
instituição.   
 
Responsável geral: Maria Julia Xavier Rodrigues. 
Público envolvido: Adultos, Comunidade, Crianças e Jovens. 
 
Quadro 05 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005. 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 é ralcice
R .1

Vi
ve

r 

1. Mutirão: Atividade 
Cultural Natalina 

O estimulo a preservação das tradições culturais da nossa 
sociedade é de suma importância no resgate da cidadania, 
como também se entende ser uma estratégia para minimizar o 
sofrido cotidiano das pessoas que moram na comunidade 
Jardim da Ordem e bairros vizinhos. Com base nisto, foi feito 
uma festa de natal para a comunidade. 

Não ofertado 15 

2. Mutirão: Campanha 
da reciclagem 

A campanha do lixo reciclável visou orientar e estimular as 
crianças, jovens e moradores a separar o lixo reciclável. Não ofertado 15 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 05 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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Instituição: Associação dos Meninos de Curitiba (ASSOMA) 

 
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, para contribuir para 
sustentabilidade da Instituição. 
 
Responsável geral: Edésia de Souza Sato. 
Público envolvido: Adolescentes, crianças, comunidade, funcionários da instituição e 
famílias.  
 
Quadro 06 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

megazidnerpa a arap oçapse odnair
C .1

 

1. Resgatando 
valores. 
 

Os universitários desenvolveram esta atividade com o objetivo de 
resgatar o valor do individuo na comunidade; propiciar condições 
do educando ter o direito do exercício de cidadania; conscientizar 
a clientela de que a vida em sociedade impõe regras de 
condutas sociais, proporcionar a clientela um referencial de 
valores para que possam nortear suas vidas em bases sólidas. 

01 Não ofertado 

2. Orientação sobre a 
saúde. 

Os universitários realizaram orientação sobre a saúde, 
higienização do corpo e ambiente em que vive (incluindo visitas 
domiciliares). 

00 01 

3. Atendimento 
fisioterápico. 

Avaliação do desenvolvimento físico das crianças e 
adolescentes. 00 11 

4. Acompanhamento 
nutricional. 

Os universitários orientaram os funcionários da instituição sobre 
o consumo de alimentos. 

Não 
ofertado 05 

5. Informática na 
ASSOMA. 

Os universitários realizaram o acompanhamento e orientação 
dos educandos no laboratório de informática. 

Não 
ofertado 04 

7. Literatura infantil na 
ASSOMA. 

Os universitários ministraram aulas de literatura infantil para um 
grupo de aproximadamente 20 alunos. 

Não 
ofertado 03 

8. Postura física 
correta 

Os universitários realizaram orientações sobre educação postural 
correta. 

Não 
ofertado 04 

9. Socialização dos 
educandos. 

Os universitários propiciaram a interação dos grupos de crianças 
novas que entraram recentemente na instituição. 

Não 
ofertado 07 

10. Viabilizar 
atendimentos 
familiares para 
conhecer a realidade 

Nesta atividade os universitários coletaram diversos dados das 
visitas realizadas. Com o objetivo de conhecer a dinâmica do 
cotidiano das famílias atendidas pela instituição para conseguir 
atuar de forma eficaz nas demandas de cada criança e 
adolescente. 

Não 
ofertado 07 

11. Filosofia para 
crianças na 
ASSOMA. 

Ministrar aulas de filosofia para as crianças atendidas na 
instituição. 
 

Não 
ofertado 00 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 



  

 

 

25 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
 
 
 
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 sede no Rio de 
Janeiro. Possui sede própria em Curitiba. Tem como missão à promoção integral de 
famílias que se encontram em situação de extrema pobreza.  
 
Responsável geral: Rosangela Aguirre de Castro. 
Responsáveis pelas atividades: Rosangela Aguirre de Castro, Nadja Naira da Silveira, 
Vanderleia Alexandre de Mello 
Público envolvido: Crianças e adolescentes. 
 
Quadro 07 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

cra’
D anaoJ ed asa

C .1
 

1. Esporte e lazer. Atividades práticas, recreação em grupo. 01 09 

2. Apoio jurídico. 
Os universitários prestaram informações jurídicas à famílias de 
baixa renda; reconhecimento de paternidade; pensão 
alimentícia; orientação trabalhista, entre outras. 

Não ofertado 02 

3. Arte e lazer. 

A atividade de arte e lazer caracteriza-se por desenvolver 
atividades com crianças de 07 a 11 anos. As atividades foram 
desenvolvidas de acordo com as habilidades e criatividade do 
dos universitários. Ao desenvolver essa atividade as crianças 
tiveram a oportunidade de entrar em contato com o esporte, 
valorizar a importância das atividades físicas e também se 
divertir e brincar. 

Não ofertado 06 

4. Entretenimento 
infantil. 

Os universitários desenvolveram atividades de entretenimento 
infantil com as crianças da instituição. 
Estas atividades desenvolvidas foram lúdicas ou educativas 
como: jogos, brincadeiras de roda, pintura, coordenação 
motora, entre outras. 

Não ofertado 13 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Gráfico 06 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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26 

 
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 a 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 Vilma Geopato, Irmã Henez A. Murbach e Irmã Zélia 
Monteiro. 
Público envolvido: Albergados e a instituição como um todo. 
 
Quadro 08 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1
ainadadi

C e adiV ed edadilau
Q .

 1. Atividades 
Pedagógicas. 

Foram realizadas palestras, oficinas, entrevistas, observação 
da realidade e recreação. 01 Não ofertado 

2. Auxílio aos 
albergados. 

Os universitários desenvolveram esta atividade de modo a 
resgatar a identidade do ser. 36 Não ofertado 

3. Atendimento de 
enfermagem e saúde 
preventiva. 

Os universitários ministraram palestras educativas sobre 
cuidados com a saúde e higiene. 09 Não ofertado 

4. Atividades 
Pedagógicas com 
Educadores. 

Os universitários realizaram orientações práticas; elaboração 
de pequenos projetos; recreação; formação humana; auto-
estima; respeito; cuidados com o ambiente. 

Não ofertado 01 

5. Canalizar conflitos 
emocionais. 

Esta atividade objetivou trabalhar a auto-estima, as emoções 
conflituais e a valorização do ser humano (moradores). Não ofertado 01 

6. Filosofia e 
Teologia. 

Os universitários acompanharam os doentes nas 
dependências da casa e serviram as refeições. Não ofertado 21 

7. Saúde preventiva. Os universitários ministraram palestras sobre: cuidados com a 
pele, diabetes, hipertensão, vascular, higiene e outras. Não ofertado 24 

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

 
 
Instituição: Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida.     

 
A Pequena Obra Franciscana é a entidade mantenedora do Centro Comunitário 

Nossa Senhora Aparecida. Fundada em 25 de agosto de 1980, é uma entidade sem fins 
lucrativos que tem por objetivo a promoção humana, social e religiosa dos moradores da 
comunidade “Vila das Torres”. Proporciona atividades de apoio ao desenvolvimento 
escolar, oficina de marcenaria, atividades de lazer, culturais e religiosas para crianças, 
adolescentes, mulheres e idosos. 
 
Responsável geral: Irmã Lusete Morelli. 
Público envolvido: Albergados e a instituição como um todo. 
 
Quadro 09 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 ed sedadivit
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1. Hora do Conto na 
Vila Torres 

Os universitários realizaram atividades de contação de 
histórias e incentivo a leitura de forma lúdica. Não ofertado 17 

2. Atividades físicas e 
de lazer. 

Foram desenvolvidas atividades de recreação visando à 
integração e a socialização das crianças da instituição. Não ofertado 17 

3. Aulas de 
informática na Vila 
Torres. 

Os universitários ministraram aulas de orientação para o 
manuseio de computadores, de forma educativa e lúdica. Não ofertado 12 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Gráfico 08 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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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 melhoria em sua qualidade de vida, proporcionando maior auto-estima, 
bem como satisfação e motivação de vida. 
 
Responsável geral: Pe. Pedro Bortoline. 
Responsável pelas atividades: Lindsei Kist Paupitz, Rosangela Amorim, Mariana 
Machado Modelli, Vanescka (São Vicente de Paulo). 
Público envolvido: Comunidade, idosos, instituição como um todo. 
 
Quadro 10 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Convivência 
solidária com a 3ª 
idade. 

Os universitários desenvolveram atividades que propiciaram a 
integração das idosas e destas com a comunidade, de forma a 
auxiliar na melhoria da qualidade de vida das moradoras. 

121 Não ofertado 

2.
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4. Educando para 
Melhor idade. 

Esta atividade promoveu encontros, oficinas de leitura, 
contação de histórias, montagem de teatros e atividades 
educativas e culturais. 

Não ofertado 04 

5. Fonoaudiologia 
para melhor idade. 

Os universitários auxiliaram na elaboração de fichas de 
avaliação fonoaudiológica. Não ofertado 02 
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Gráfico 09 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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9. Zooterapia. 

Os universitários trouxeram para  os idosos animais dóceis e 
vacinados. 
Animais de comportamento dócil trazem aos idosos momentos 
de tranqüilidade e alegria, deixando de lado suas dores e 
insatisfações evitando  momentos de solidão e tristeza. 

Não ofertado 03 

10. Conversando com 
a melhor idade 

Esta atividade visou proporcionar integração entre as 
moradoras e os universitários, por meio da possibilidade de se 
criar uma companhia agradável, atenciosa e diferente para os 
idosos. 

Não ofertado 42 

11. Convivência 
solidária com a 
terceira idade. 

Esta atividade visou desenvolver ações voltadas à integração 
das idosas e destas com a comunidade, de forma a auxiliar na 
melhoria da qualidade de vida das moradoras. 

Não ofertado 263 

13.  Teatro de 
bonecos. 

Os universitários fundaram um grupo de atores, para 
apresentação de teatro de bonecos para a terceira idade. Não ofertado 07 

14. Companhia para 
melhor idade. 

Esta atividade propiciou às moradoras do Centro Dia passeios 
pelo jardim e atividades recreativas. Não ofertado 107 

15. Mais qualidade 
para o Serviço Social 
. 

Esta atividade visou o desenvolvimento de atividades 
relacionadas com o Serviço Social, com acompanhamento da 
Assistente Social. 

Não ofertado 01 

16. Cooperador 
solidário. 

Esta atividade objetivou a divulgação de campanhas de 
arrecadação de doações para a Instituição. Não ofertado 04 

17. Educação física 
para a melhor idade. 

Os universitários desenvolveram atividades físicas e 
recreativas com a terceira  idade. Não ofertado 10 

18. Educando no 
Centro Dia e Centro 
de Convivência. 

Os universitários elaboraram e ministraram palestras 
educativas sobre temas diversos para as moradoras. Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 10 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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Instituição: Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE). 

 
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 - realização do “Teste do 
Pezinho” em todo o Estado do Paraná por meio do 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 programas 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. 
Público envolvido: Crianças, adolescentes, alunos portadores de necessidades 
especiais, famílias dos alunos e grupo de mães. 
 
Quadro 11 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1.
 Q

ainadadic e adiV ed edadilau
 

1. Aulas de 
informática. 

Os universitários auxiliaram a professora nas aulas práticas de 
computação e no atendimento a grupos de alunos com o 
objetivo de conscientização à cidadania. 

03 06 

2. Arte e Educação. 
Os universitários auxiliaram a professora nas oficinas e aulas 
de arte envolvendo as linguagens: música, dança, teatro, artes 
visuais. 

07 03 

3. Oficina 
Cartonagem 

Os universitários auxiliaram os alunos nas oficinas 
profissionalizantes, durante o aprendizado de confecções de 
agendas, cadernos, papel reciclado e encadernações. 

01 02 

4. Oficina Viveiro de 
Flores. 

Os universitários auxiliaram os alunos na oficina 
profissionalizante “Viveiro de flores” durante o aprendizado de 
plantio de mudas e sementes. 

02 Não ofertado 

5. Aulas de música na 
FEPE. 

Os universitários auxiliaram o professor nas aulas de música e 
no entendimento a grupos de alunos. 01 01 

6. Aulas de educação 
física na FEPE. 

Auxiliar o professor nas aulas de educação física e no 
atendimento a grupos de alunos. 01 06 

7. Estudos dos 
espaços 
institucionais. 

Os universitários realizaram projetos para reforma e ampliação 
dos recursos físicos existentes. 03 Não ofertado 

8. Brincando e 
aprendendo. 

Nesta atividade os universitários programaram, prepararam 
materiais e executaram atividades lúdicas, recreativas e 
informativas para alunos (reciclagem, meio ambiente, animais, 
alimentação, higiene, jogos). 

04 06 

9. Pedagogia familiar. Os universitários realizaram palestras informativas aos pais 
dos alunos da escola. 03 06 

10. Só para mães. Os universitários ofereceram as mães atividades prazerosas 
para melhoria da auto estima e qualidade de vida. 03 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Gráfico 11 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
Instituição: Instituto Curitiba de Informática (ICI). 

 
O ICI é uma organização não governamental que atua em todo o território 

nacional, oferecendo produtos e serviços para informática e telemática.  Desenvolveu o 
conceito de GRP - Government Resource Planning que aliado ao Governo Eletrônico (E-
GOV), que permite ofertar produtos e serviços para todas as esferas da administração 
pública. 

O ICI é responsável pela Coordenação do “Projeto Digitando o Futuro” que ocorre 
nos “Faróis do Saber” distribuídos por toda a cidade de Curitiba. 
 
Responsável geral: Emerson Alex de Lara. 
Responsável pelas atividades: Emerson Alex de Lara. 
Público envolvido: Comunidade. 
Locais de Realização das atividades:  
Biblioteca Rua da Cidadania – Boqueirão, Fazendinha e Pinheirinho 
Farol do Saber Albert Einstein 
Farol do Saber Antonio Callado 
Farol do Saber Cecília Meireles 
Farol do Saber César Pernetta 
Farol do Saber Dante Alighieri 
Farol do Saber Emílio de Menezes 
Farol do Saber Gibran Khalil Gibran. 
Farol do Saber Guimarães Rosa 
Farol do Saber Joaquim Nabuco 
Farol do Saber Machado de Assis 
Farol do Saber Manoel Bandeira 
Farol do Saber Rua 24 horas 
Farol do Saber Sergio Mercer 
 
Quadro 12 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 oãsulcnI .1
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1. Inclusão digital. Os universitários ministraram aulas de informática. 58 82 
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Gráfico 12 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
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 residência para idosos”. Possui laboratório de pesquisa e 
atua na promoção de eventos, cursos, palestras e dinâmicas 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 13 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 edadiranilpicsidretnI .1
aigolotnore

G 
me

 

1. Interdisciplinaridade 
em Gerontologia. 
 

Os universitários desenvolveram investigação teórica, e 
posterior e debate para interação com grupo de idosos da 
instituição. 
 

14 09 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Instituição: Pequeno Cotolengo do Paraná - Dom Orione. 
 

A Escola de Educação Especial está anexa a Instituição Pequeno Cotolengo do 
Paraná, obra social com fins filantrópicos. Presta atendimento especializado a 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 encaminhados a 
escola. 

 
Responsável geral: Sonia Maria Mattos Dreger. 
Responsável pelas atividades: Maria Inês, Sonia Maria Mattos Dreger, Sérgio e Juliane C. 
Paes. 
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
Quadro 14 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

odnacudE .1
 1. Acompanhamento 

pedagógico. 

Os universitários acompanharam e auxiliaram à coordenação 
pedagógica, no sentido de vivenciar e participar de algumas 
atividades do andamento da escola. 

01 Não ofertado 

2. Arte. 
Os universitários realizaram trabalhos manuais a partir de uma 
coletânea de materiais diversos, confeccionados sob a 
supervisão da professora de artesanato. 

02  
Não ofertado. 

3. Educação física. Os universitários acompanharam e auxiliaram o professor nas 
aulas de educação física. 01  

Não ofertado. 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Instituição: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (SAZA LATTES) 
 

A Associação de Proteção a Maternidade é uma instituição sem fins lucrativos que 
presta serviços gratuitos a famílias carentes. A instituição mantém Unidades de 
Atendimento Comunitário na área da saúde com as seguintes especialidades: 
odontologia, pediatria, clínica médica, ginecologia e obstetrícia,  enfermagem e 
assistência psicológica. Presta também serviço de assistência social. E na área da 
educação, mantém o Centro Comunitário de Educação Infantil (Creches Comunitárias) e 
o Centro de Educação Infantil (Pré-Escola). 

 
Responsável geral: Mirian Solange Wiggers Furlan. 
Responsável pelas atividades: Adriana Alibosek, Mirian Solange Wiggers Furlan, Rita de 
Cassia Leite, Maria Dionete Moreira e Vera Lucia. 
Público envolvido: Crianças e adolescentes. 
 
Quadro 15 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

litnafnI oãçacudE .1
 1. Artes Lúdicas. Os universitários promoveram atividades de artes lúdicas para 

o desenvolvimento infantil. 18 11 

2. Balé. Os universitários promoveram aulas de balé para as crianças. 03 05 

3. Caratê. Os universitários promoveram aulas de caratê para as 
crianças. 00 01 

4. Educação física. Os universitários promoveram atividades de educação física. 01 00 

5. Literatura infantil. Os universitários leram, contaram e encenaram histórias 
infantis para crianças. 01 01 

6 Capoeira. Os universitários promoveram aulas de capoeira para as 
crianças da escola. Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Instituição: Sociedade Espírita Capa dos Pobres. 
 

A Sociedade Espírita Capa dos Pobres é uma Associação Civil, Religiosa, 
Assistencial, Cultural, Beneficente e Filantrópica, tendo em seus princípios basilares a 
promoção humana. Tem como público alvo famílias em situação de risco social, 
chegando a ter um atendimento anual de 5.000 pessoas.  

Atualmente tem as seguintes atividades: Grupo dos recém-nascidos, grupo de 
confecção de agasalho, Grupo Banco do leite, Grupo de distribuição de cesta básica, 
campanha de natal, entre outras. 

 
Responsável geral: Maria Luíza Pereira. 
Público envolvido: Alunos, comunidade e famílias. 
 
Quadro 16 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

ratrepse
D otejorP .1

 

1. Desenvolver a 
auto-estima. 

Nesta atividade o universitário ministrou atividades que 
contribuíssem para o desenvolvimento da auto-estima, 
buscando motivar os participantes a procurar por meio da 
educação preparar-se de forma mais adequada para o 
mercado de trabalho. 

Não ofertado 08 

2. Higiene e Saúde. 

Nesta atividade o universitário ministrou atividades que 
contribuíssem para a melhoria da qualidade de vida, buscando 
motivar os participantes a procurar por meio da educação 
preparar-se de forma mais adequada para o mercado de 
trabalho. 

Não ofertado 12 

3. Reforço Escolar. Nesta atividade os universitários ministraram aulas de reforço 
escolar, para alunos do Ensino Fundamental (1ª à 4ª). Não ofertado 18 

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 projeto voltado a comunidades em condição de 
vulnerabilidade socioambiental. O objetivo é sensibilizar os moradores das comunidades à 
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 universitários de diversas áreas do 
conhecimento científico.  

 
Instituições parceiras da Caravana Solidária no ano de 2005: 

A Caravana Solidária teve como uma de suas parceiras a Rede Solidária, que é 
uma instituição que tem como principal objetivo à inclusão digital e a formação de redes 
sociais. A Rede Solidária disponibilizou as comunidades para a realização das caravanas 
solidárias, contribuindo no processo de articulação com os responsáveis institucionais. 

Também contamos com a parceria de algumas escolas de Curitiba e região 
metropolitana. 

Durante o ano de 2005 realizamos 17 caravanas, com a participação de 553 
universitários de diversas áreas do conhecimento. As Caravanas foram realizadas nas 
seguintes comunidades e instituições, que em alguns casos, tiveram mais de um 
atendimento.: 

- Colégio Estadual Aníbal Khury Neto – Comunidade de Curitiba. 
- Colégio Estadual Arlindo Carvalho de Amorim – Comunidade de Curitiba. 
- APMF Colégio Estadual Luiz Sebastião Baldo – Comunidade de Colombo. 

 
Responsável geral: Danielle Fialho. 
Monitora executora das ações junto aos alunos: Marisa da Costa e Luciane Andretta. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 17 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 anavara
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1. Caravana Solidária. 

 
 
A Caravanas possuem metodologia específica, que contempla, 
entre outros, a troca mútua de informações e conhecimentos, 
entre comunidade e universitários de diversos cursos de 
graduação da PUCPR. 

227 326 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

- Associação dos Moradores de Vila Maria e Vila Uberlândia – Comunidade do 
Bairro Novo Mundo. 

- Sociedade Franco Brasileira Congregação Irmãs dos Santos Anjos - 
Comunidade de São José dos Pinhais. 

- Centro de Estudos e Pesquisas da Cultura Afro-Brasileira – Comunidade de 
Colombo. 

- Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Comunidade de Piraquara. 
- Escola Rural Onofre Soares – Comunidade de São José dos Pinhais. 
- Colégio Estadual Alberto Ribeiro – Comunidade de Bocaiúva do Sul. 
- Creche Municipal de Macieira – Comunidade da Macieira. 
- Colégio Estadual João Bettega – Comunidade do Tatuquara. 
- Associação Beneficente Curitibana – Comunidade da Vila Zumbi 
- Associação de Educação Familiar e Social do Paraná – Comunidade Curitiba. 
- Igreja Batista Maracanã – Comunidade de Colombo. 
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Gráfico 17 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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PROGRAMA COMUNHÃO DOS SABERES 
 

O Programa Comunhão de Saberes é desenvolvido em escolas da rede pública  
ensino. Configura-se por meio de um conjunto de ações complementares à escola.  

Escolas parceiras do Programa Comunhão de Saberes em 2005  
 
Instituição: Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento. 
 

O Colégio pertence a rede estadual pública de ensino. Atende de 1500 a 2000 
alunos por ano, com turmas de 5.ª a 8.ª séries do ensino fundamental, e de 1.ª a 3.ª 
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. 
 
Responsável geral: Lauriane Lima dos Santos. 
Responsáveis pelas atividades: Luciane Andretta, Regina Mara Cordeiro e Rosângela 
Melo.  
Público envolvido: Crianças, adolescentes, pais de alunos e comunidade.  
 
Quadro 18 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005. 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005  
1º Sem.  2º Sem. 

serebaS sod oãhnu
mo

C .1
 

1. Escolinha de futsal. 
Atendimento a pequenos grupos de alunos do Ensino 
Fundamental, treinando-os na modalidade esportiva de 
futsal. 

24 04 

2. Escolinha de futsal para 
pais. 

Atendimento a quarenta pais de alunos do Ensino 
Fundamental, capacitando-os em futsal e habilidades de 
trabalho de cooperação entre grupos. 

20 Não ofertado 

3. Evento: Festa da 
Primavera. 

A atividade desenvolvida ocorreu em três sábados e 
compreendeu: planejamento, organização e execução de 
uma festa com o tema primavera. 

12 Não ofertado 

4. Evento: Festa do Vovô 
e da Vovó. 

A atividade desenvolvida ocorreu em dois sábados e 
compreendeu: planejamento, organização e execução de 
festa temática para os vovôs e as vovós de alunos do 
colégio. 

05 Não ofertado 

5. Evento: Festa Dia das 
Mães. 

A atividade desenvolvida ocorreu em dois sábados e 
compreendeu: planejamento, organização e execução de 
festa temática para as mães de alunos do colégio. 

08 Não ofertado 

6. Hora do Conto. 

A atividade aconteceu aos sábados visando o 
desenvolvimento da criatividade, o gosto pela leitura e a 
concentração de alunos de 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino 
fundamental, através de um espaço de descontração, 
lazer e diversão, compreendendo as seguintes atividades: 
sessões de vídeo, dramatização, leitura de história, 
pintura, recorte, entre outras atividades. 

17 Não ofertado 

7. Recreação. 
A atividade foi desenvolvida no colégio, aos sábados, 
com o direcionamento voltado para adolescentes com 
a finalidade de proporcionar atividades esportivas. 

17 04 

8. Reforço Escolar Física. A atividade de reforço escolar visou trabalhar conteúdos 
relacionados à introdução a mecânica  MRU e MRV. 15 03 

9. Reforço Escolar 
Matemática. 

A atividade de reforço escolar visou trabalhar conteúdos 
resolução de problemas; operações com números 
fracionários; introdução à equação do 1º grau. 

16 12 

10. Reforço Escolar 
Português. 

Esta atividade de reforço visou trabalhar conteúdos de 
leitura e interpretação de texto; redação; gramática. 05 06 

11. Reforço Escolar 
Química. 

Esta atividade de reforço visou trabalhar conteúdos 
relacionados à introdução à química orgânica. 10 04 

12. Aulas de dança. Os universitários desenvolveram atividades de dança 
com os alunos de 12 a 16 anos. Não ofertado 03 

13. Mutirão Agenda 
Ambiental. 

Planejamento e desenvolvimento de atividades ligadas ao 
meio ambiente para a comunidade. Não ofertado 15 
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14. Oficina de teatro. Desenvolver com os alunos montagem de textos teatrais, 

ensaios e postura para apresentação. Não ofertado 04 

15. Qualidade de Vida: 
crimes infanto juvenil. 

Os universitários trabalharam com pais (que 
apresentaram dificuldade de diálogo sobre sexualidade), 
sobre como tratar com mais naturalidade o tema. 

Não ofertado 10 

16. Qualidade de Vida: 
prevenção à AIDS. 

Os universitários desenvolveram ações voltadas à 
prevenção de AIDS. Não ofertado 02 

17. Qualidade de Vida:  
saúde da mulher. 

Os universitários desenvolveram ações relacionadas ao 
planejamento familiar e métodos anticoncepcionais, 
programas para melhoria no atendimento às mulheres, 
incentivo à prevenção de doenças, instrução pré-natal e 
prevenção de gravidez na adolescência. 

Não ofertado 04 

18. Web Site. Desenvolver um portal virtual para o Colégio. Não ofertado 03 

2.
 M

ut
irã

o 

1. Mutirão: Integrando a 
Escola na Comunidade. 

Atividades desenvolvidas nas Comunidades do Bairro 
Cajuru, abrangendo as famílias pertencentes ao Colégio. 37 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 18 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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Instituição: Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva. 

 
Escola pública da rede estadual de ensino, situada no Bairro Cajuru. Atende 950 

alunos por ano, oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental diurno e curso supletivo 
noturno (de 5.ª a 8.ª série), com a visão de ser uma escola empreendedora e autônoma 
que atenda as necessidades e expectativas da comunidade onde está inserida e 
assegurar aos alunos o acesso aos estudos, criando condições para que eles construam 
uma nova maneira de compreender a realidade da qual fazem parte, de modo a construir 
conhecimentos e promover a interação entre os saberes populares e científicos. 
 
Responsável geral: Jussara C. G. Bernardelli. 
Responsáveis pelas atividades: Luciane Andretta, Rosângela Melo e Maria I. Tobias. 
Público envolvido: Alunos e familiares. 
 
Quadro 19 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005. 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

serebaS od oãhnu
mo

C .1
 

1. Caravana Escolar: 
família na escola. 

Organizar e auxiliar na execução de uma festa para a família 
dos alunos da escola. 19 Não ofertado 

2. Divulgação do 
Programa Comunhão 
dos Saberes. 

Nesta atividade os universitários realizaram a divulgação do 
programa "Comunhão dos Saberes” na escola e convite para 
os alunos participarem das atividades desenvolvidas no 
projeto. 

23 23 

3. Escolinha de futsal. Os universitários realizaram o treinamento de futsal com os 
alunos da escola. 09 Não ofertado 

4. Hora do conto. Esta atividade compreendeu a contação de histórias, entre 
outras atividades lúdicas. 09 03 

5. Recreação de 
lazer. 

Nesta atividade os universitários promoveram jogos, gincanas, 
competições e brincadeiras diversas. 07 06 

6. Reforço Escolar 
Matemática. 

Os universitários auxiliaram a escola a sanar as dificuldades 
apresentadas pelos alunos na disciplina de Matemática. 12 18 

7. Reforço Escolar 
Português 

Nesta atividade os universitários auxiliaram a escola a sanar 
as dificuldades apresentadas pelos alunos na disciplina de 
Português. 

19 22 

8. Teatro. Nesta atividade os universitários ministraram aulas de teatro. 08 06 

9. Escolinha de 
Dança. 

Nesta atividade os universitários ministraram aulas de dança 
aos alunos. Não ofertado 05 

10. Escolinha de 
futebol. 

Os universitários realizaram o treinamento de futebol com os 
alunos da escola. Não ofertado 06 

11. Jogos 
internos na escola. 

Os universitários auxiliaram a organização e execução dos 
jogos internos realizados com os alunos de 1ª à 4ª série no 
colégio. 

Não ofertado 11 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

Gráfico 19 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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41  Instituição: Escola Municipal Margarida Orso Dallagassa. 
 
A Escola Municipal Margarida Orso Dalagassa é uma escola pública, situada no 

Bairro Tatuquara na cidade de Curitiba. Parte deste bairro situa-se em área de invasão, e 
a população atendida pela escola é constituída por pessoas de baixa renda.  A escola 
oferece ensino fundamental e possui hoje aproximadamente 780 alunos matriculados. 
 
Responsável geral: Cheila Cristina Zaluca. 
Responsável pelas atividades: Cheila Cristina Zaluca e Luciane Andretta. 
Público envolvido: Alunos, crianças, comunidade, funcionários da instituição, 
grupo de pais e grupo de mães. 
 
Quadro 20 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

airátinu
mo

C oãç
A ed otejorP .1

 

1. Escola de Dança. Os universitários trabalharam dança com as crianças. 06 15 

2. Teatro E.M.M.O.D. Os universitários trabalharam teatro com as crianças. 08 10 

3. Hora do Conto. 
Os universitários estimularam o lúdico, contando as histórias 
de forma interativa e criando um ambiente agradável e propício 
ao estimulo da imaginação. 

14 15 

4. Aulas de 
informática. 

Esta atividade possibilitou orientação para o conhecimento e 
manuseio do computadores por meio de aulas ministradas 
sobre Windows e Word. 

08 09 

5. Reforço Escolar: 
Matemática. 

Esta atividade visou o estimulo da auto-estima desenvolvendo 
o raciocínio lógico matemático, utilizando materiais concretos e 
jogos. 

09 15 

6. Reforço Escolar: 
Português. 

Esta atividade visou o estimulo da auto-estima, desenvolvendo 
o gosto pela leitura e escrita. 18 Não ofertado 

7. Evento: Festa de 
Dias das Mães. 

A atividade desenvolvida ocorreu em dois sábados e 
compreendeu: planejamento, organização e execução de uma 
festa para as mães. 

08 Não ofertado 

8. Evento: Festa de 
Dias dos Pais. 

A atividade desenvolvida ocorreu em dois sábados e 
compreendeu: planejamento, organização e execução de uma 
festa para os pais. 

06 Não ofertado 

9. Evento: Festa da 
Primavera. 

A atividade desenvolvida ocorreu em dois sábados e 
compreendeu: planejamento, organização e execução de uma 
festa de primavera. 

05 Não ofertado 

10. Saúde na Escola. 
Os universitários ministraram oficinas e palestras ou 
seminários tendo como público alvo a comunidade local, pais, 
professores e funcionários. 

Não ofertado 09 

11. Atividade 
Recreativa. 

Realização de atividades recreativas e brincadeiras com as 
crianças enquanto seus pais participam do Evento "Saúde na 
Escola". 

Não ofertado 10 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 Gráfico 20 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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Gráfico 21 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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PROJETO MUTIRÃO 

 
As atividades do Projeto Mutirão são direcionadas para atuações pontuais e 

acontecem sempre aos finais de semana, das 8 às 16horas ou das 12 às 18 horas, 
contabilizando assim, 8 ou 6 horas para os alunos 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 Projeto Mutirão no ano de 2005: 
 
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, vitimas 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 abandonadas, vítimas de 
maus trato 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 a processo 
de envelhecimento precoce. 

 
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 a 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. 

 



 

 

44 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. 

 
Associação de Proteção à Maternidade e Infância (SAZA-LATTES) - A Associação de 
Proteção a Maternidade é uma instituição sem fins lucrativos que presta serviços 
gratuitos a famílias carentes. A instituição mantém Unidades de Atendimento Comunitário 
na área da saúde com as seguintes especialidades: odontologia, pediatria, clínica 
médica, ginecologia e obstetrícia, enfermagem e assistência psicológica. Presta também  
serviço de assistência social, e na área da educação. Mantém o Centro Comunitário de 
Educação Infantil (Creches Comunitárias) e o Centro de Educação Infantil (Pré-Escola). 

 
Associação Santa Madalena Sofia – Cantinho Feliz – A Associação Santa Madalena 
Sofia é uma organização não governamental, fundada em 1977 por um grupo de ex-
alunas do Colégio Madalena Sofia. Instituição sem fins lucrativos  que tem por finalidade 
trabalhar em prol dos menos favorecidos. Atua na comunidade do Bairro Alto em Curitiba 
com o Centro de Educação Infantil Cantinho Feliz, onde proporciona atendimento 
educacional, nutricional e psicopedagógico a crianças.  O Centro está inserido numa 
região considerada bolsão de pobreza e recebe crianças oriundas da região local e 
metropolitana. 

 
Instituto Antanho - É uma instituição de ensino e pesquisa em gerontologia, vinculado a 
“Gaia - Residência para Idosos”, sem fins lucrativos. Possui laboratório de pesquisa e 
atua na promoção de eventos, cursos, palestras e dinâmicas que estabeleçam laços de 
realidade com idosos. 

 
Responsável geral: Josiê Maria Mickosz 
 
Quadro 22 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 
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Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 
oãritu

M otejorP .1
 

1. Mutirão - Casa do 
Piá. 

Os universitários desenvolveram atividades esportivas, 
recreativas e culturais. 71 

Desenvolvida 
em conjunto 
com a Casa 
das Meninas 

Madre 
Antonia. 

2. Mutirão - Casa de 
Meninas Madre 
Antônia 

Os universitários desenvolveram atividades esportivas, 
recreativas e culturais. 74 101 

3. Mutirão - Baile com 
idosos 

Foram desenvolvidas diversas atividades lúdicas para melhoria 
da qualidade de vida do idoso institucionalizado, buscando a 
sua participação em ações que tenham impacto positivo em 
suas condições físicas e psico-sociais. 
Os universitários acompanharam os idosos durante a 
realização do tradicional baile que reúne os moradores do 
Recanto do Tarumã e do Asilo São Vicente de Paulo. 

85 76 

4. Mutirão - 
Recreação com 
Idosos 

Foram desenvolvidas várias atividades lúdicas para melhoria 
da qualidade de vida dos idosos institucionalizados, buscando 
a sua participação em ações que tenham impacto nas 
condições físicas e psico-sociais. Realização de atividades 
recreativas como baile, bingo, oficina de artes, dia da beleza, 
entre outros. 

84 117 

5. Mutirão Dia das 
Mães 

Os universitários desenvolveram atividades recreativas 
visando a comemoração do dia das mães junto aos albergados 
da instituição. 

25 Não ofertado 

6. Mutirão Dia dos 
Pais 

Os universitários desenvolveram atividades recreativas 
visando a comemoração do dia dos junto aos albergados da 
instituição. 

24 Não ofertado 

7. Mutirão Festa 
Junina 

Foram desenvolvidas atividades recreativas e festivas visando 
a comemoração da data junto aos albergados da instituição. 24 Não ofertado 

8. Mutirão - 
Recreação 

Foram desenvolvidas atividades recreativas, esportivas e 
festivas visando a melhor qualidade de vida dos albergados 
(crianças - jovens - adultos). Atividades como: bingo, oficina de 
artes, gincana, exibição de filmes educativos e motivação com 
músicas. 

Não ofertado 136 

9. Mutirão 
Brinquedoteca FEPE 

Os universitários reorganizaram o espaço da brinquedoteca, 
selecionando os brinquedos e materiais pedagógicos a serem 
descartados, consertados e reorganizados, deixando o 
ambiente mais agradável para melhor aproveitamento dos 
seus usuários. 

17 Não ofertado 

10. Mutirão Fepe 
Festa Junina 

Os universitários trabalharam na festa junina colaborando na 
organização dos espaços, orientação das brincadeiras, 
manutenção dos produtos de cada barraca, solicitação de 
providências junto aos organizadores, atendendo nas barracas 
de comidas e de brincadeiras. 

19 Não ofertado 

11. Mutirão FEPE – 
Festa de Natal 

Os universitários auxiliaram nas apresentações artísticas  das 
crianças no evento. Não ofertado 16 

12. Mutirão mostra de 
artes 

Os universitários auxiliaram na Mostra de Artes da escola, 
cuidando do atendimento, recepção aos alunos, figurinos, 
maquiagem, e também da preparação do material. 

Não ofertado 20 

13. Mutirão - 
Atividade Cultural 
Natalina 

Os universitários desenvolveram atividades que propiciaram o 
estimulo à preservação das tradições culturais natalinas. Não ofertado 15 

14. Mutirão - 
Campanha da 
reciclagem 
“Associação de 
Proteção a Infância 
Vovô Vitorino” 

A campanha do lixo reciclável visou orientar e estimular 
crianças, jovens e moradores a separar o lixo reciclável, e 
utilizar as coletas de lixo que existe no bairro. 

Não ofertado 15 

15. Mutirão Saza 
Lates "Capão da 
Imbuia" 

Esta atividade visou o planejamento e a execução de ações de 
revitalização no espaço físico (parte interna e externa, jardim e 
parquinho) do Centro Comunitário de Educação Infantil Leonor 
Castellano - Creche. 

22 Não ofertado. 
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16. Mutirão Saza 
Lates "Jardim das 
Américas" 
 

Esta atividade visou o planejamento e a execução de ações de 
revitalização no espaço físico (parte interna e externa, jardim e 
parquinho) do Centro Comunitário de Educação Infantil Leonor 
Castellano. 

23 Não ofertado. 

17. Mutirão - Saindo 
do Cantinho 

Os universitários desenvolveram uma campanha de 
divulgação do trabalho do Centro de Educação Infantil 
Cantinho Feliz junto à comunidade do bairro Higienópolis. 

17 Não ofertado. 

18. Mutirão Social 
com o “Instituto 
Antanho – Residência 
para idosos Gaia”. 
 

Os universitários planejaram e executaram um evento no 
bairro onde se localiza a Residência para transmitir 
informações e sensibilizar a comunidade sobre a questão do 
idoso. 

21 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 22 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 

 FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
 

 
 

PROJETO VENHA BRINCAR NA PUC 
 

O Projeto Venha brincar na PUCPR ocorre nas dependências da PUCPR (Campus 
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 estas 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 Amaro e Mari Regina Anastácio.  
Sujeitos envolvidos: Crianças e adolescentes residentes na Vila das Torres. 
 
Quadro 23 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 
1.

 V
en

ha
 

C
UP an racnir

B
 

1. Recreação, cultura 
e lazer. 

 Entre as múltiplas possibilidades de contribuição 
social que a PUCPR pode ofertar a partir das ações do Projeto 
Comunitário é a abertura de seus portões nos finais de 
semana para a comunidade carente, notadamente crianças, 
para realização de atividades recreativas, esportivas, de lazer 
e culturais. 

Não ofertada 23 
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Gráfico 23 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
PROJETOS INTERNOS 

 
Curso: Administração.     
Projeto: Projeto Empreendedor Social: curso de telemarketing e serviços de assessoria 
ao consumidor. 
 
Objetivo: Ampliar as chances de inserção dos participantes no mercado de trabalho. 
 
Responsável geral: Prof. Solange Barbosa. 
Local de realização: Casa do Empreendedor Campus São José.  
Público envolvido: Jovens, adultos e comunidade. 
 
Quadro 24 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Curso de Telemarketing 
e Serviços de Assessoria 
ao Consumidor. 

Curso preparatório para a recepção, orientação, prestação de 
serviços, orientação de vendas diretas e por telefone, técnicas 
de Serviço de Assistência ao Consumidor. 

Não ofertado 01 
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2. Curso Básico de 
Informática. 

Este curso de informática básica teve como conteúdo 
programático o emprego básico do ambiente Windows, 
Windows Explorer; MS Word; Internet; Power Point. 

Não ofertado 03 

3. Curso de Técnicas de 
Vendas. 

O curso de formação para se relacionar adequadamente com 
clientes e angariar boas vendas, teve como conteúdo 
programático: Postura profissional, comunicação, 
desenvolvimento da iniciativa e da criatividade, forma de 
abordagem, negociação, controle emocional diante de conflitos 
interpessoais, pós-vendas, vendas diretas, vendas por 
telefone, vendas em balcão. 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Administração. 
Projeto: Recreação e aulas de reforço na disciplina de matemática. 
 
Objetivo: Melhorar o desempenho escolar das crianças na disciplina de matemática. 
 
Professor responsável: Prof. Paulo Sérgio Macuchen Nogas. 
Local de realização: Lar Batista Esperança. 
Público envolvido: Crianças de 07 a 12 anos. 
 
Quadro 25 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Reforço escolar de 
matemática e recreação. 

O universitário verificou o grau de dificuldade de cada aluno na 
disciplina de matemática e desenvolveu atividades recreativas 
com as crianças. 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Agronomia.        
Projeto: Agro Solidariedade. 
 
Objetivo: Desenvolver trabalho de assistência técnica aos canteiros de flores e 
instalação de uma horta na Pediatria do Hospital Erasto Gaetner; e bem como fazer 
companhia às crianças-pacientes e seus familiares. 
 
Professor responsável: Prof. Vânia Sílvia A. Foerster. 
Local de realização: Hospital Erasto Gaetner. 
Público envolvido: Crianças, familiares de pacientes e pacientes do hospital. 
 
Quadro 26 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Jardinagem e 
recreação. 

Esta atividade teve como foco a assistência aos canteiros do 
hospital para limpeza, manutenção e plantio de novas flores 
adaptadas para cada época do ano. Também foram 
desenvolvidas atividades de recreação e de consciência 
ecológica relacionadas ao cotidiano dos pacientes e de seus 
familiares, bem como o auxílio em ações do dia-a-dia e 
diálogos para sua distração e conforto das crianças internadas. 

09 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Agronomia. 
Projeto: Bite Solidário. 
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Objetivo: Possibilitar a inclusão digital de estudantes carentes da rede pública de ensino. 
 
Professor responsável: Prof. Edilberto Nunes de Moura. 
Local de realização: ProAção - Núcleo Comunitário Fazenda Rio Grande. 
Público envolvido: Alunos de 5ª a 8ª Séries. 
 
Quadro 27 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Inclusão digital. 
Os universitários ministraram aulas teóricas e práticas sobre 
Microsoft, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Internet 
Explorer. 

03 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Agronomia. 
Projeto: Horticultura Orgânica, mais saúde. 
 
Objetivo: Oportunizar novas perspectivas de desenvolvimento pessoal e econômico aos 
jovens carentes orientando-os no trato com a terra.  
 
Professora responsável: Prof. Flora Osaki. 
Local de realização: Patronato Santo Antonio. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 28 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Horticultura orgânica. 

Os universitários transmitiram conhecimentos sobre o cultivo 
de hortaliças. Por meio desta ação, além de possibilitar a 
Instituição a produção de alimentos aos jovens atendidos,  
também se tinha a intenção de promover no grupo o espírito 
de coletividade, cooperação e respeito. 

05 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Agronomia. 
Projeto: Produção de frutas e plantas medicinais. 
 
Objetivo: Auxiliar no desenvolvimento humano, social e técnico das crianças e jovens 
carentes atendidos pelo Patronato Santo Antonio, por meio de atividades relacionadas à 
produção de frutas e plantas medicinais. 
 
Professor responsável: Prof. Ruy Inácio Neiva de Carvalho. 
Local de realização: Patronato Santo Antonio. 
Público envolvido: Adolescentes, comunidade, crianças e jovens. 
 
Quadro 29 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 
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Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Tratos culturais em 
pomares. 

Os universitários, juntamente com os jovens atendidos pela 
Instituição, desenvolveram atividades relacionadas à produção 
de frutas e plantas medicinais. Estas atividades ao mesmo 
tempo em que auxiliavam no desenvolvimento humano, social 
e técnico das crianças e jovens, também serviam para o 
consumo do Patronato. 

Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Agronomia. 
Projeto: Projeto conserva do broto de bambú. 
 
Objetivo: Orientar produtores rurais de micro e pequenas propriedades para a produção de 
conserva de broto de bambu tendo em vista aspectos ambientais e incremento de renda. 
 
Professores responsáveis: Prof. Antônio Juglair Pereira e Prof. Marcelo Cabral Jahnel. 
Local de realização: Centro Comunitário da Sociedade Cultural Esportiva Beneficente 
Glória Parque Verde. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 30 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Produção da conserva 
de broto de bambu. 

Esta atividade visou orientar os produtores de broto de bambu, 
quanto a higienização e sanitização tanto do local de trabalho 
quanto dos utensílios e higiene pessoal; cozimento do bambu; 
preparo da salmoura, enchimento dos vidros e apertização. De 
forma a aprimorar os seus processos tendo em vista aspectos 
ambientais e aumento da geração de renda. 

Não ofertado 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Arquitetura e Urbanismo. 
Projeto: Escola em ação: mão na massa. 
 
Objetivo: Despertar na comunidade a consciência para a preservação de seu patrimônio. 
 
Professor responsável: Prof. Antonio C. E. Schrega. 
Local de realização: Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva. 
Público envolvido: Alunos, pais e comunidade. 
 
Quadro 31 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Revitalizando a 
escola. 

Os universitários planejaram e executaram a reforma da escola em 
conjunto com a Direção, alunos e familiares. 25 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Arquitetura e Urbanismo; Comunicação Social: Publicidade e Propaganda; 
Desenho Industrial: Projeto Produto e Programação Visual.     
Projeto: Mutirão “Pintando o sete na Escola”. 
 
Objetivo: Promover a melhoria do ambiente físico da escola. 
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 Professor responsável: Prof. Agostinho C. Z. de Aguiar. 
Local de realização: Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento. 
Público envolvido: Alunos. 
 
Quadro 32 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão Pintando o 7 na 
Escola. 

Os universitários desenvolveram com os estudantes do 
Colégio, atividades sócio-educativas que culminaram na 
pintura artística dos muros externos do colégio. 

24 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Arquitetura e Urbanismo. 
Projeto: Paisagismo na Escola. 
 
Objetivo: Melhorar o visual da escola por meio de reforma e alteração do paisagismo. 
 
Professores responsáveis: Prof. Agostinho C. Z. de Aguiar, Prof. Adriana Corisigo 
Dirtmar, Prof. João Henrique Bonametti e Prof. Márcia Gabardo. 
Local de realização: Escola Estadual Coronel Durival de Britto e Silva. 

Público envolvido: Instituição como um todo e comunidade. 
 
Quadro 33 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Paisagismo. Os universitários com auxílio da comunidade escolar, 
recuperaram os canteiros e implementaram novos canteiros. Não ofertado 23 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Bacharelado em Biologia. 
Projeto: Aulas de Tear. 
  
Objetivo: Oferecer uma opção de fonte de renda às mulheres da comunidade atendida. 

 
Professores responsáveis: Prof. Selene Elifi Espósio, Francisco Carlos de Almeida e 
Wlademir Vernize. 
Local de realização: Comunidade Evangélica de Curitiba. 
Público envolvido: Mulheres 
 
Quadro 34 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Aulas de tear. Ensinar a tecer mantas em tear através de aulas práticas. Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Bacharelado em Biologia. 
Projeto: Brincando com as palavras. 
  
Objetivo: Recuperar da leitura e escrita de alunos de quinta série do Ensino 
Fundamental. 

 
Professores responsáveis: Prof. Luiz Antônio Acra e Prof. Darcy Jasper. 
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Local de realização: Colégio Estadual Teotônio Vilela. 

Público envolvido: Alunos de 5ª série. 
 
Quadro 35 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Brincando com as 
palavras. 

Os universitários aplicaram junto às crianças diversas 
atividades, tais como: confecção de cartazes para formação de 
textos; aulas no laboratório de ciências com registros dos 
experimentos realizados; montagem de painéis com recortes 
de revistas e jornais, para produção de textos informativos 
elaborados pelos alunos; construção de poemas e versos com 
leitura dinâmica em grupo. 

Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Bacharelado em Teologia e Licenciatura em Filosofia. 
Projeto: Projeto Valores e Cidadania. 
 
Objetivo: Proporcionar mediações para uma reflexão sobre valores e cidadania junto aos 
alunos do Colégio Estadual Senhorinha Moraes Sarmento. 
 
Professor responsável: Prof. Mario Antonio Betiato. 
Local de realização: Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento. 
Público envolvido: Alunos. 
 
Quadro 36 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Valores humanos. 

Os universitários ministraram oficinas sobre o tema “Valores 
humanos”. A atividade iniciou com dinâmicas de entrosamento 
para o entendimento do processo. Houve também debates e 
avaliações para propiciar a todos a troca de experiências. 

09 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Ciência da Computação. 
Projeto: Curso de informática. 
 
Objetivo: Preparar os deficientes auditivos para o aprendizado básico de informática, 
possibilitando maiores condições de inserção no mercado de trabalho. 
 
Professor responsável: Prof. Erica Maria Maestri. 
Local de realização: PUCPR - Bloco Universitário. 
Público envolvido: Portadores de deficiência auditiva. 
 
Quadro 37 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Informática para surdos. O universitário ministrou um curso de informática básica para 
deficientes auditivos. 01 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Comunicação Social: habilitação em Jornalismo. 
Projeto: Artesanato com mães. 
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Objetivo: Ajudar o grupo de mães da Instituição a produzir peças artesanais com vistas ao 
incremento de renda. 
 
Professora responsável: Prof. Maria Tereza Marins Freire. 
Local de realização: Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial (AFECE). 
Público envolvido: Grupo de mães. 
 
Quadro 38 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Artesanato com mães. O universitário ministrou oficinas de atividades artesanais com 
o grupo de mães da instituição. Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Comunicação Social: habilitação em Jornalismo. 
Projeto: Minha vila filmo eu. 
 
Objetivo: Ensinar a linguagem audiovisual para as crianças da Vila das Torres por meio 
de oficinas práticas e teóricas para que elas próprias filmem o seu cotidiano e retratem a 
realidade sob suas perspectivas, os seus olhares, as suas próprias experiências. 
 
Professores responsáveis: Prof. Mônica Fort e Luciano Coelho. 
Local de realização: Vila Torres – Clube de Mães. 

Público envolvido: Crianças de 07 a 12 anos. 
 
Quadro 39 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Minha vila filmo eu. 

Exibição e explicação das técnicas de cinema utilizando 
recursos de vídeo e quadro-negro. Gravação externa das 
crianças com câmeras digitais pequenas e de fácil manuseio, 
aplicação de conceitos aprendidos em aula, gravação feita 
pelas crianças e supervisionada pelos participantes do projeto. 
Saída com as crianças para um cinema da cidade em que elas 
assistiram a um filme para que pudessem ter a experiência de 
estar dentro de um cinema. 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Comunicação Social: Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações 
Públicas.  
Projeto: Programa de Rádio Comunicação Solidária. 
 
Objetivo: Enfatizar a importância dos trabalhos sociais realizados no Paraná e no Brasil 
por entidades do terceiro setor e empresas que incentivam tais ações através de um 
programa de rádio inserido na Rádio Paraná AM 630, aos sábados pela manhã. 
 
Responsável geral: Prof. Cristina Lemos. 
Local de realização: Laboratório de Comunicação Social da PUCPR. 

Público envolvido: Ouvintes da Rádio Paraná. 
 
Quadro 40 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 
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Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Comunicação solidária. 

Produção e circulação de programa de rádio de 30 minutos, 
com periodicidade semanal, na Rádio Paraná AM 630, voltado 
às novidades do Terceiro Setor. 
Reuniões semanais de pauta para o programa; pré-produção 
(redação, reportagens, entrevistas, gravação, edição e 
finalização do programa). 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Comunicação Social: habilitação em Publicidade e Propaganda. 
Projeto: Documentário PALMA: Aleitamento Materno.  
 
Objetivo: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das crianças pequenas e na 
redução da mortalidade infantil. 
 
Professor responsável: Prof. Selma Campestrini. 
Local de realização: Hospital Maternidade Alto Maracanã. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 41 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Documentário PALMA. 

Desenvolvimento, pelos universitários, de material didático-
informativo (áudio visual) para ser utilizado em palestras e 
cursos na divulgação do Projeto de Aleitamento Materno. 
Integrar a comunidade universitária, as entidades de saúde e 
educacionais, as famílias e a sociedade em geral na retomada 
e manutenção de amamentação exclusiva até o sexto mês e 
continuada até dois anos de vida. 

04 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Desenho Industrial: Programação Visual. 
Projeto: Design Solidário. 
 
Objetivo: Divulgar por meio de página na internet o “Instituto Vida Digna e Solidária” 
(InVidas). 
 
Professor responsável: Prof. Luciane Hilu. 
Local de realização: Instituto Vida Digna e Solidária. 
Público envolvido: Instituição como um todo. 
 
Quadro 42 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Programação visual do 
InVidas. 

Como ponto de partida, a instituição apresentou aos designers 
o material a ser divulgado. Após, foi feito o levantamento de 
dados no qual os designers investigaram o problema, 
buscando a compreensão deste, sob os mais diversos 
ângulos. A partir desta compreensão, foi proposta uma diretriz 
conceitual que formou as premissas para seu enfrentamento e 
também uma diretriz de projeto, que constituiu o caminho da 
linguagem gráfica a ser seguido. 

05 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Desenho Industrial: Programação Visual. 
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Projeto: Programação Visual Saza Lattes. 
 
Objetivo: Criar nova identidade visual da instituição proporcionando um novo conceito na 
estrutura gráfica. 
 
Responsável geral: Prof. Luciane Hilu. 
Local de realização: Saza Lattes. 
Público envolvido: Adolescentes e crianças. 
 
Quadro 43 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Programação Visual 
Saza Lattes. 

A atividade de criação da identidade foi desenvolvida 
exclusivamente para a instituição Saza Lattes, sendo 
concluído com base na pesquisa e coleta de informações junto 
à instituição. 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Desenho Industrial: habilitação em Programação Visual.      
Projeto: Visual São Vicente de Paulo. 
 
Objetivo: Propiciar uma melhor identificação interna da Instituição e melhor integração 
entre a comunidade e os moradores do Centro de Integração do Idoso São Vicente de 
Paulo.  
 
Professor responsável: Prof. Luciane Hilu. 
Local de realização: Centro de Integração do Idoso São Vicente de Paulo. 
Público envolvido: Comunidade,  Idosos,  Instituição como um todo, Interessados no 
trabalho da instituição. 
 
Quadro 44 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Novo Design. Os universitários reformularam a programação visual da 
Instituição.  06 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Direito. 
Projeto: Ações pelos Direitos da Criança e do Adolescente.  
 
Objetivo: Fomentar o cumprimento da Lei 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Professora responsável: Prof. Jimena Cristina Gomes Aranda. 
Local de realização: Vara dos Adolescentes Infratores. 
Público envolvido: Famílias, crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 
social. 
 
Quadro 45 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1.Orientação jurídica. 

Através de convênio com a Vara de Adolescentes Infratores os 
universitários prestaram informações nas divisões regionais de 
Curitiba, às famílias dos adolescentes em conflito com a lei 
que cumprem medidas sócio-educativas. 

Não ofertado 07 
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2. Pesquisa. 

Os universitários realizaram levantamento, através dos 
processos em trâmite nas varas criminais de Curitiba, dos 
crimes praticados contra crianças e adolescentes (através do 
preenchimento de protocolo pré-elaborado). 

Não ofertado 07 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Direito 
Projeto: Amparo às vitimas de violência. 
 
Objetivo: Proporcionar amparo jurídico e moral às pessoas vítimas de violência.  
 
Professor responsável: Prof. Fabiano da Rosa. 
Local de realização: Prédio da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São José 
dos Pinhais. 
Público envolvido: Vítimas de violência. 
 
Quadro 46 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Amparo às vítimas. 

Os universitários prestaram informações e efetuaram 
encaminhamentos a órgãos e instituições de apoio, e quando 
era o caso, acompanhavam os procedimentos instaurados. 
Também foram realizadas palestras divulgando meios e 
condutas preventivas. As referidas ações possibilitaram auxílio 
na recomposição moral, psíquica e social da vítima, na ordem 
social individual e familiar, com vistas ao resgate de sua 
cidadania.  

04 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Direito.        
Projeto: Justiça no Bairro. 
 
Objetivo: Atender as pessoas economicamente carentes em questões jurídico-familiares. 
 
Professora responsável: Prof. Regina Cardoso de Almeida A. Costa. 
Local de realização: Ruas da Cidadania do Município de Curitiba. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 47 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Justiça do bairro. 
Os universitários prestaram informações e encaminharam para 
atendimento os interessados em requerer homologação de 
acordo em processos jurídicos na área de família.  

35 27 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Direito.        
Projeto: Justiça se aprende na escola. 
 
Objetivo: Formar agentes multiplicadores conscientes sobre seus direitos, deveres e a 
forma de exercê-los; além de propiciar pesquisa, leitura e reflexão sobre ética, cidadania 
e justiça. 
 
Responsável geral: Prof. Roberto Portugal Bacellar  e Gilberto Ferreira. 
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Local de realização: Tribunal de Justiça do Paraná e Tribunal do Júri e escolas da rede 
municipal pública de ensino. 
Público envolvido: Alunos de 4ª série de escolas municipais. 
 
Quadro 48 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Justiça se aprende na 
escola. 

Os universitários ministraram palestras, visitaram escolas, 
responderam questionamentos específicos das crianças nas 
escolas, orientaram professores da rede pública de ensino 
quanto a forma de atuação junto aos alunos no que tange a 
conteúdos relacionados a cidadania. E para o fechamento da 
atividade, elaboraram roteiro e participaram com as crianças 
da  realização de Júri Simulado no Tribunal do Júri. 

Não ofertado 24 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Direito.        
Projeto: Todos nós somos poetas. 
 
Objetivo: Transmitir e despertar em cada participante o poeta ou poetisa que habita a 
sua alma, trabalhando, em essência a sua auto-estima. 
 
Professora responsável: Prof. Amélia Sampaio Rossi. 
Local de realização: ProAção - Núcleo Comunitário de São José dos Pinhais. 
Público envolvido: Adultos, crianças e idosos. 
 
Quadro 49 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Todos nós somos 
poetas. 

Esta atividade foi um misto de oficina e palestra, objetivando 
despertar em cada participante a vontade de criar poesias, 
sempre visando à auto-estima, como também, transmitir e 
despertar em cada participante o poeta ou poetisa que habita a 
sua alma, trabalhando, em essência a sua auto-estima. 

01 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
Curso: Direito.        
Projeto: Universidade - Escola. 
 
Objetivo: Conscientizar a comunidade, pais e alunos quanto à importância de 
preservação deste ambiente que pertence a todos. 
 
Professora responsável: Prof. Marilena Indira Winter. 
Local de realização: Escola Municipal Elza Lerner. 
Público envolvido:.Reparos e conscientização. 
 
Quadro 50 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Reparos e 
conscientização. 

Nesta atividade os universitários inicialmente realizaram uma 
reunião com os pais e alunos, objetivando apresentar o projeto 
e solicitar a ajuda de todos. Foram discutidas maneiras de 
verificar as necessidades de reparos realizando-os de forma a 
melhorar a aparência externa da escola. Depois de finalizadas 
as melhorias, foram apresentados os resultados à 
comunidade, enfatizando a necessidade da colaboração de 
todos para a manutenção, e a importância de uma conduta 
solidária e responsável com relação aos bens públicos. 

18 Não ofertado 



 

 

58 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Enfermagem.        
Projeto: Enfermeiro como agente transformador. 
Objetivo: Atender de forma integral e humanizada a mulher e seu concepto nos períodos 
pré, trans e pós-operatório de partos cesáreas, estendendo a assistência de enfermagem 
à família no ambiente domiciliar. 
 
Responsável geral: Prof. Maria Aparecida Raposo Araldi. 
Local de realização: Hospital Maternidade Alto Maracanã. 
Público envolvido: Gestantes internadas. 
 
Quadro 51 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Cuidados à saúde. 
Os universitários prestaram informações diversas  às 
gestantes e suas famílias  sobre cuidados com a saúde da 
gestante. 

30 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Engenharia Ambiental. 
Projeto: Projeto Fala Belém. 
 
Objetivo: Realizar trabalho de arrecadação de assinaturas e conscientização a favor da 
limpeza do Rio Belém. 
 
Professor responsável: Prof. Arnaldo Carlos Muller. 
Local de realização: 590 estabelecimentos localizados na bacia do Rio Belém. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 52 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Projeto Fala Belém. 

Educação Ambiental através de ações junto à população 
residente nos domínios da Bacia do Rio Belém, prevendo o 
recolhimento de 200.000 assinaturas a favor da limpeza do rio 
e respostas de populares a um questionário de percepção. 

Não ofertado 89 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Engenharia Mecatrônica.        
Projeto: Caça ao tesouro no ACRIDAS. 
 
Objetivo: Realizar uma caça ao tesouro com as crianças na instituição. 
 
Professor responsável: Prof. Jorge Assade Leludak. 
Local de realização: ACRIDAS - Associação Cristã de Assistência Social. 
Público envolvido: Crianças de 07 à 12 anos. 
 
Quadro 53 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Caça ao tesouro. 

Os universitários ajudaram as crianças a encontrar o tesouro 
através das pistas que foram escondidas na instituição. Houve 
uma premiação final, mas todas receberam algum prêmio pela 
participação. 

04 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Engenharia Mecatrônica.        
Projeto: Unidade berçário (ACRIDAS).  
 
Objetivo: Estimular o desenvolvimento motor, auditivo, visual e mental das crianças do 
berçário da instituição ACRIDAS. 

 
Professor responsável: Prof. Jorge Assade Leludak. 
Local de realização: ACRIDAS. 
Público envolvido: Crianças de 0 à 6 anos. 
 
Quadro 54 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Música e 
desenvolvimento mental. 

Os universitários desenvolveram atividades para estimulação 
musical, motora, visual e mental das crianças. 04 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Fisioterapia. 
Projeto: Prevenção e qualidade de vida dos idosos institucionalizados. 
 
Objetivo: Possibilitar prevenção, reabilitação e qualidade de vida com idosos 
institucionalizados. 
 
Responsável geral: Prof. Ana Paula Cunha Loureiro, Prof. Eliani de Souza Arruda e 
Prof. Vera Lúcia Israel. 
Local de realização: Asilo Tarumã. 
Público envolvido: Idosos. 
 
Quadro 55 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Plantão Noturno no 
Pronto Socorro do HUC. 

Foram realizados grupos de estudo, palestras, oficinas de 
atividade terapêuticas e orientações metodológicas de 
pesquisa em gerontologia. Também aconteceram atividades 
práticas em grupo de exercícios de prevenção cardiovascular, 
assim como atividades práticas em grupo de exercícios e 
orientações de atividades funcionais. 

Não ofertado 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Fonoaudiologia e Ciência da Computação. 
Projeto: Trabalho manual na Casa do Caminho. 
 
Objetivo: Auxiliar os profissionais da Casa do Caminho nas atividades desenvolvidas na 
Casa. 
 
Responsável geral: Prof. Vânia C. Meinster Guarezi. 
Local de realização: Casa do Caminho de Almirante Tamandaré. 
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Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 56 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Auxiliar de cozinha. 
Os universitários desenvolveram diversas tarefas voltadas ao 
auxilio educacional, ocupacional, profissional e moral da 
comunidade atendida pela Instituição. 

02 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

 
Curso: Licenciatura em Educação Física. 
Projeto: Atividade física e socialização na ASSOMA. 
 
Objetivo: Promover a qualidade de vida e socialização nas crianças da ASSOMA. 

 
Professor responsável: Prof. Dalton Grande. 
Local de realização: Associação dos Meninos de Curitiba (ASSOMA). 
Público envolvido: Crianças, instituição com um todo. 
 
Quadro 57 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Atividade física e 
socialização na ASSOMA. 

Os universitários desenvolvieram atividades relacionadas a 
melhoria da auto imagem das crianças, aptidão física, 
socialização e respeito ao próximo, por meio de atividades 
físicas e recreativas. 

02 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Licenciatura em Filosofia. 
Projeto: Livro Gravado - Seção Braile da Biblioteca Pública do Paraná.  
Objetivo: Gravar leitura de livros para distribuição a deficientes visuais usuários da 
biblioteca pública. 
 
Responsável geral: Cleonice. 
Local de realização: Biblioteca Pública do Paraná. 
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
Quadro 58 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Livro falado. Esta atividade consistiu na gravação de livros para usuários 
com deficiências visuais. Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Licenciatura em Matemática.        
Projeto: Informática Básica para a Comunidade. 
 
Objetivo: Propiciar inclusão digital à comunidade residente nas proximidades do Colégio 
Estadual Dr. Xavier da Silva. 
 
Professor responsável: Prof. Sergio Ricardo Schneider. 
Local de realização: Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva. 
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Público envolvido: Alunos, comunidade, funcionários da instituição, instituição como um 
todo e pais de alunos. 
 
Quadro 59 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Curso de informática 
Os universitários ministraram aulas de informática sobre 
aplicativos computacionais utilizados em atividades 
profissionais. 

05 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Medicina.        
Projeto: Atenção à Saúde Comunitária. 
 
Objetivo: Prestar informações aos indivíduos da comunidade que necessitam de 
atendimento em saúde. 
 
Professor responsável: Prof. Luiz Carlos Von Bahten. 
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 60 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1.Atendimento a 
comunidade. 

Os universitários auxiliaram no atendimento das necessidades 
gerais daqueles que procuram o pronto socorro, por meio da 
realização de curativos, suturas, encaminhamento para 
atendimento de médicos especialistas, atendimento de 
emergências médicas em pronto socorro. 

20 34 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Medicina. 
Projeto: Plantão Noturno no Pronto Socorro do HUC. 
 
Objetivo: Realizar plantões no pronto socorro da clínica médica do Hospital Universitário 
Cajuru proporcionando um atendimento mais ágil aos pacientes fornecendo dessa forma 
um melhor atendimento hospitalar. 
 
Responsável geral: Prof. Bruno Spadoni. 
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru. 
Público envolvido: Pacientes do hospital. 
 
Quadro 61 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Plantão Noturno no 
Pronto Socorro do HUC. 

Realização de plantões noturnos no pronto socorro da clínica 
médica do Hospital Universitário Cajuru de segunda à sexta-
feira das 18:00 às 24:00 horas auxiliando a equipe  médica no 
atendimento aos pacientes que passavam pela triagem do 
serviço. 

Não ofertado 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Medicina Veterinária.        
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Projeto: Viva Ação. 
 
Objetivo: Difundir entre os espectadores noções básicas sobre higiene pessoal, meio 
ambiente e respeito aos animais.  
 
Professor responsável: Prof. Rita Maria V. Mangrich Rocha. 
Local de realização: Escola Municipal Margarida Orso Dalagassa. 
Público envolvido: Crianças e adolescentes portadores e não portadores de 
necessidades especiais. 
 
Quadro 62 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Peça confusão no sítio 
sorriso. 

Os universitários desenvolveram uma peça de teatro de 
fantoches com o intuito de transmitir noções básicas sobre 
higiene pessoal, meio ambiente e respeito aos animais. 
Na seqüência  da apresentação os personagens 
dialogavam o público com o intuito de aprofundar 
informações e sanar dúvidas. 

08 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição.        
Projeto: Amarelo, vermelho, verde: te quero ver, sentir, saborear. 
 
Objetivo: Proporcionar vida aos canteiros do Lar Iracy Dantas de Andrade.  
 
Professor responsável: Prof. Ana Paula Poblacion. 
Local de realização: Associação Santa Rita de Cássia - "Lar Iracy Dantas de Andrade". 
Público envolvido: Idosos. 
 
Quadro 63 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Jardinagem e educação 
nutricional. 

Nesta atividade os universitários realizaram a limpeza dos 
canteiros e após o plantio dos vegetais e das plantas. Também 
foram transmitidos várias informações referente à forma 
adequada de conservação da horta. 

07 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição. 
Projeto: Apoio ao serviço de alimentação e nutrição do HISCMC. 
 
Objetivo: Desenvolver ações de apoio ao serviço de alimentação e nutrição do Hospital 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. 
 
Professora responsável: Prof. Isabela da Costa Ribeiro. 
Local de realização: Hospital de Caridade - Santa Casa. 
Público envolvido: Crianças, adultos e idosos. 
 
Quadro 64 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 
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Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Apoio ao serviço de 
alimentação e nutrição. 

O universitário auxiliou na elaboração de cardápio para o 
refeitório dos funcionários do hospital. E acompanhou as 
copeiras na distribuição das refeições dos pacientes. 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição. 
Projeto: Avaliação nutricional na escola. 
 
Objetivo: Avaliar o estado nutricional de crianças de 1ª à 4ª série. 
 
Professor responsável: Prof. Isabela da Costa Ribeiro. 
Local de realização: Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva. 
Público envolvido: Alunos de 1ª à 4ª série. 
 
Quadro 65 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Avaliação 
antropométrica. 

Nesta atividade coletaram-se as informações referentes ao peso, 
estatura e data de nascimento de todos as crianças de 1ª à 4ª 
série a fim de descrever o estado nutricional destas. 

01 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição.        
Projeto: Curso Nutrição - Projeto ASSOMA. 
 
Objetivo: Permitir melhora do estado nutricional do público envolvido. 
 
Professor responsável: Prof. Ana Cristina Miguez Ribeiro. 
Local de realização: Associação dos Meninos de Curitiba (ASSOMA). 
Público envolvido: Familiares e crianças atendidas na ASSOMA. 
 
Quadro 66 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Projeto ASSOMA. 
Elaboração de cardápios, treinamentos aos funcionários, oferta 
de atividades de educação nutricional às crianças atendidas 
pela ASSOMA.  

19 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição. 
Projeto: Educação Alimentar e Nutricional. 
 
Objetivo: Promover o conhecimento sobre alimentos, técnicas de higiene adequadas e 
diferentes formas de preparo dos alimentos. 
 
Responsável geral: Prof. Isabela da Costa Ribeiro. 
Local de realização: Supermercado CONDOR – SESC. 
Público envolvido: Comunidade e idosos. 
 
Quadro 67 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 
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Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Alimentação saudável. 

Os universitários prestaram informações sobre alimentação 
saudável voltada para idosos,  a importância da higienização 
adequada dos alimentos, assim como, dos utensílios utilizados 
para o preparo. 

02 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição. 
Projeto: Impacto Antropométrico. 
 
Objetivo: Avaliar o impacto do Programa "Compra Direta Local da Agricultura Familiar", 
iniciativa do Governo Federal, do Programa Fome Zero, com participação da Secretaria 
Municipal do Abastecimento através da antropometria. 
 
Professora responsável: Prof. Ana Paula Poblacion. 
Local de realização: Secretaria Municipal do Abastecimento de Curitiba. 
Público envolvido: Crianças, adultos, idosos, portadores de necessidades especiais, 
portadores de HIV.  
 
Quadro 68 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Antropometria para a 
comunidade. 

Os universitários aferiram peso e estatura de crianças, adultos, 
idosos, portadores de HIV e portadores de deficiência física 
através da utilização de balanças digitais - adulto e pediátrico - 
antropômetros, estadiômetros e paquímetro. 

01 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição. 
Projeto: Passarela Saudável. 
 
Objetivo: Avaliar o hábito alimentar dos freqüentadores de feiras livres de Curitiba. 
 
Professora responsável: Prof. Ana Paula Poblacion. 
Local de realização: Secretaria Municipal de Abastecimento de Curitiba. 
Público envolvido: Freqüentadores de feiras. 
 
Quadro 69 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Antropometria e 
aplicação de 
questionários. 

Os universitários aferiram peso e estatura, avaliaram, por meio 
de questionário, os hábitos alimentares dos freqüentadores 
das feiras livres de Curitiba. Bem como, prestaram 
informações sobre alimentação saudável. 

Não ofertado 07 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição.        
Projeto: Projeto Vida Saudável. 
 
Objetivo: Promover educação nutricional para a população da cidade de Curitiba. 
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Professora responsável: Prof. Isabela da Costa Ribeiro. 
Local de realização: Parque São Lourenço. 
Público envolvido: Crianças, adultos e idosos. 
 
Quadro 70 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Educação alimentar. Informações sobre prevenção da obesidade, hipertensão e 
diabetes com atendimento individualizado. 06 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Nutrição. 
Projeto: Promoção e assistência à saúde no ProAção Tijucas do Sul. 
 
Objetivo: Orientar a comunidade atendida pelo Proação Tijucas do Sul com relação a 
hábitos alimentares saudáveis. 
 
Responsável geral: Prof. Isabela da Costa Ribeiro. 
Local de realização: ProAção – Núcleo de Tijucas do Sul. 
Público envolvido: Comunidade. 
   
Quadro 71 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Assistência à saúde no 
Proação de Tijucas do 
Sul. 

Os universitários desenvolveram orientações quanto à 
prevenção de doenças, elaboração de dietas e cardápios, 
avaliação e acompanhamento do estado nutricional individual. 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Pedagogia. 
Projeto: Vivendo o Amor. 
 
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento cognitivo  dos participantes por meio 
contação de histórias, musicoterapia e atividades manuais. 
 
Professora responsável: Prof. Sandra Maria Baby. 
Local de realização: Igreja Universal do Reino de Deus. 
Público envolvido: Crianças de 2 a 6 anos. 
   
Quadro 72 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Contação de histórias. 

Elaborar histórias utilizando estratégias como: teatro de 
sombras, fantoches, figuras, flanelógrafo e outros objetos. 
Planejar atividades manuais envolvendo o tema de história 
contada no dia da ação. Auxiliar as crianças na execução de 
atividades manuais, procurando planejar atividades com 
materiais alternativos.  

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Psicologia. 
Projeto: Elevando a auto-estima.  
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Objetivo: Propiciar elevação da auto-estima em alunos do ensino fundamental, com 
possível melhora do rendimento escolar e da relação do eu com os outros e o meio 
ambiente. 

 
Professores responsáveis: Prof. Cloves Amorim, Prof. Laureane Santos Lima e Prof. 
Regina. 
Local de realização: Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento. 
Público envolvido: Alunos do Ensino Fundamental e Médio. 
 
Quadro 73 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Elevando a auto-estima. 

Os universitários aplicaram dinâmicas de grupo, jogos, 
vivências e dramatização, com temas relacionados à 
motivação, valorização da vida e do meio ambiente, respeito 
pelo eu e pelo outro, direcionadas para a elevação da auto-
estima. 

Não ofertado 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Psicologia.        
Projeto: Passeio Social Científico. 
 
Objetivo: Promover a socialização dos participantes e instigar a cultura científica. 
 
Professora responsável: Prof. Maria Angélica de Moura. 
Local de realização: Associação dos Meninos de Curitiba (ASSOMA). 
Público envolvido: Crianças. 
 
Quadro 74 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Passeio a exposição de 
tubarões. 

Passeio à exposição de tubarões vivos com as crianças da 
instituição. 01 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Odontologia.       
Projeto: Atenção comunitária em Odontologia de promoção a saúde. 
 
Objetivo: Prevenir o surgimento de doenças bucais. 
 
Professor responsável: Prof. Ernesto Josué Schmitt. 
Local de realização: 
PROAÇÃO - Núcleo Comunitário Fazenda Rio Grande. 
PROAÇÃO - Núcleo Comunitário Tijucas do Sul. 
PROAÇÃO - Núcleo Comunitário São José dos Pinhais. 
PROAÇÃO - Núcleo Comunitário Paranaguá. 
PROAÇÃO - Núcleo Comunitário Guaratuba. 
PROAÇÃO - Núcleo Comunitário Guaraqueçaba. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 75 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 
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Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Atenção comunitária em 
Odontologia. 

Os universitários prestaram informações para prevenção e 
combate a doenças bucais, por meio de esclarecimentos 
individuais; palestras em pequenos grupos; visitas domiciliares 
para acompanhamento e informação preventiva à comunidade. 

40 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Odontologia.        
Projeto: Atenção à Saúde Bucal no HUC. 
 
Objetivo: Promover o atendimento relacionado à saúde bucal dos pacientes internados 
no Hospital Universitário Cajuru (área SUS), com atuação de alunos de graduação, pós-
graduação e de professores do Curso de Odontologia da PUCPR. 
 
Responsável geral: Prof. Paulo Henrique Couto Souza. 
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru. 
Público envolvido: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Quadro 76 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Atenção à Saúde 
Bucal no HUC. 

Os universitários de graduação atuaram com os pós-
graduandos e professores do curso de odontologia da 
PUCPR no atendimento a  pacientes no  leito hospitalar. Os 
procedimentos envolviam a realização de anamnese 
direcionada para área odontológica, seguida do exame físico 
extrabucal e intrabucal. Foram realizadas orientações sobre 
higiene bucal para todos os pacientes atendidos. O 
procedimento clínico foi realizado no ambiente hospitalar. 

13 32 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Turismo. 
Projeto: Horta Viva. 
  
Objetivo: Implantar uma horta na escola para complementar a merenda escolar. 

 
Professora responsável: Prof. Sandra Maria Mattar. 
Local de realização: Escola Estadual Manoel Ribas. 
Público envolvido: Alunos e colaboradores da instituição. 
 
Quadro 77 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Implantação de horta na 
escola. 

Para o desenvolvimento desta atividade foram realizadas, 
através de mutirão com colaboradores da instituição e 
funcionários da prefeitura, as seguintes atividades: 
1º - Implantação do sistema de irrigação. 
2º - Limpeza do terreno para receber o aterramento. 
3º - Reforma da cerca em torno da horta. 
4º- Aterramento com terra fértil e plantação das primeiras 
mudas. 

Não ofertado 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Zootecnia. 



   

 

68 
Projeto: Atendimento Zootécnico em Tijucas do Sul. 
 
Objetivo: Transmitir informações técnicas à micro e pequenos produtores rurais 
auxiliando no incremento de renda e melhoria da qualidade de vida dos produtores e 
suas famílias. 
 
Professor responsável: Prof. Luciana Batalha de Miranda. 
Local de realização: ProAção - Núcleo de Tijucas do Sul. 
Público envolvido: Comunidade rural. 
 
Quadro 78 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Atendimento Zootécnico. 
Os universitários transmitiram informações técnicas à micro e 
pequenos produtores rurais auxiliando no incremento de renda e 
melhoria da qualidade de vida dos produtores e suas famílias. 

10 12 

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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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2005 
CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

REDE INTERNA – TEIA INSTITUCIONAL 
 
ALIANÇA SAÚDE 
 
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 universitários do Projeto Comunitário, 
por meio de atividades desenvolvidas faz diferença para complementaridade de um 
atendimento humanizado. 
 
Responsável geral: Andréia Ferreira da Silva Rosa. 
Público envolvido: Pacientes do Hospital. 
 
Quadro 79 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 airossess
A .1

 e acidíruJ
ãdadi

C oãça
mroF

 

1. Informações 
Jurídicas e Formação 
Cidadã. 

Nesta atividade os universitários prestaram informações 
jurídicas nas enfermarias das unidades do SUS, e a 
distribuição de folder com conteúdo explicativo. 

27 32 

 oãçailav
A .2

 oãçatneir
O e

acipáretoisiF
 

3. Prevenção 
Fisioterápica. 

Os pacientes em alta hospitalar receberam informações sobre 
exercícios respiratórios e motores, bem como, indicação de 
serviços prestados na área de fisioterapia na comunidade. 

03 00 
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 oãçailav
A .3

 avitejbuS G
lo

ba
l 

4. Avaliação Subjetiva 
Global. 

Os universitários aferiram o peso, verificaram a altura, 
circunferências e pregas cutâneas dos pacientes. 05 Não ofertado 

 odnacnir
B .4

saçnairc 
moc

 

5. Brincando com as 
crianças no HUC. 

Os universitários brincaram com as crianças que estão 
internadas no Hospital, realizando atividades lúdicas que 
contribuam par o desenvolvimento aa criatividade das 
crianças. 

59 112 

6. Um dia diferente no 
Centro de Educação 
Infantil HUC. 

Os universitários brincaram com as crianças que estão 
internadas no Hospital, realizando atividades lúdicas que 
contribuam par o desenvolvimento aa criatividade das 
crianças. 

09 19 

 odnezaf :oãritu
M .5

 on açnerefid a
ralatipsoh etneib

ma
 

7. Mutirão: fazendo a 
diferença no ambiente 
hospitalar. 

Com o desenvolvimento dessa atividade os universitários 
levaram informações aos pacientes e visitantes sobre os 
seguintes aspectos: funcionamento do hospital, normas e 
rotinas do hospital, controle de infecção, segurança, 
comunicação interpessoal, políticas de saúde, a utilização dos 
serviços de saúde (SUS), direitos e deveres do paciente 
internado, entre outros. 

172 174 

 soa oãçpece
R .6

 setneicaP sod seraili
maF

orrocoS otnorP on
 

9. Recepção aos 
familiares dos 
pacientes no Pronto 
Socorro. 

Os universitários acompanharam, orientaram e informaram os 
familiares dos pacientes nos horários de visita, esclarecendo 
dúvidas e estabelecendo diálogo com estes. 

41 54 

odnecehnoce
R .7

-
oãdadi

C es
 

10. Reconhecendo-se 
Cidadão. 

Os universitários prestaram orientações sobre a importância 
dos documentos pessoais. 11 Não ofertado 

 airádiloS atisiV .8
 oãça

mroF e
C

id
ad

ã 

11. Visita Solidária e 
Formação Cidadã. 

Nesta atividade os universitários visitaram os pacientes 
internados estimulando a reabilitação e envolvimento destes 
no tratamento. Também auxiliaram na alimentação quando 
necessário, realizaram leituras, jogos recreativos, entre outros. 

58 97 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 25 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 
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FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

Instituição: Hospital Maternidade Alto Maracanã. 
 
O Hospital e Maternidade Alto Maracanã (HMAM) é uma parceria de trabalho entre 

a Secretaria da Saúde 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 universitários vêm reforçar o grande objetivo da 
Maternidade na continuidade dos trabalhos oferecidos, ao mesmo tempo em que  
oportuniza, aos universitários e à comunidade, a atenção a aspectos relacionados à 
qualidade de vida. Aspectos estes, que estão intimamente ligados à saúde preventiva. 
 
Responsável geral: Mariangela Adriane Seroiska. 
Responsável pelas atividades: Mariana Ribeiro Leal, Liliane Suzuki e Enio Funchal. 
Público envolvido: Pacientes do Hospital, Comunidade e gestantes internadas. 
 
Quadro 80 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 oãçaut
A .1

 
me acitueparetoisiF
irátinu

mo
C edúaS

a 

2. Fisioterapia na 
maternidade. 

Os universitários acompanharam o Fisioterapeuta da 
maternidade no atendimento a pacientes internadas ou 
pacientes atendidas a nível ambulatorial. 

00 06 

 :oãritu
M .2

 
me edúas C

ol
om

bo
 

3. Mutirão: água, vida 
e cidadania. 

Nesta atividade os universitários, em forma de Mutirão, , 
realizaram intervenção na comunidade por meio de visitas 
domiciliares abordando os temas: “preservação da água”, 
consumo, saneamento e qualidade de vida. Aplicando 
metodologia específica para atuação comunitária. 

157 Não ofertado 

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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FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
 
 
 
Instituição: Hospital Nossa Senhora da Luz.   

 
O Hospital Nossa Senhora da Luz presta atendimento em psiquiatria. As 

atividades desenvolvidas dentro do hospital propiciam o resgate individual e social de 
cada indivíduo, bem como, uma humanização calorosa das relações das pessoas, que a 
sociedade caracteriza distante da capacidade de relações normais. 
   
Responsável geral: Vilso José da Silva Amora. 
Responsável pelas atividades: Débora Ester Feola e Anderson Moreira Prestes. 
Público envolvido: Pacientes portadores de transtornos mentais, familiares do 
cliente/paciente. 
 
Quadro 81 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 aro
H 

A .1
da

 
oãçaerce

R
 

1. A Hora da 
Recreação. 

Os universitários realizaram atividades recreativas com os 
pacientes, favorecendo o suporte familiar, descontração e 
alegria. 

115 34 

 adihloc
A .2 So

lid
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ia
 

2. Acolhida Solidária. 

Nesta atividade os universitários acompanharam os familiares 
dos pacientes que estavam em visita ao hospital para 
realização de algum procedimento. 
 

60 20 

 odnezaf :oãritu
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 on açnerefid a
ralatipsoh etneib
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3. Mutirão: fazendo a 
diferença no ambiente 
hospitalar. 

Com o desenvolvimento dessa atividade os universitários 
levaram informações aos pacientes e visitantes sobre os 
seguintes aspectos: funcionamento do hospital, normas e 
rotinas do hospital, controle de infecção, segurança, 
comunicação interpessoal, políticas de saúde, a utilização dos 
serviços de saúde (SUS), direitos e deveres do paciente 
internado, entre outros. 
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4. Visita Solidária e 
Formação Cidadã 

Nesta atividade os universitários proporcionaram aos 
pacientes, apoio, acolhida, segurança e bem estar durante o 
processo de hospitalização. 
A Visita Solidária e Formação Cidadã, como suporte familiar 
aos pacientes internados compreendeu as seguintes 
atividades: visita aos pacientes, estabelecendo espaço para 
diálogo e conversação; caminhada com os pacientes pelo 
Hospital, passeio ao jardim e aceitam-se sugestões dos alunos 
de atividades que podem ser desenvolvidas. 

00 15 

 sogi
m

A .5
oãçaro

C od
 

5. Amigos do 
Coração. 

Os universitários realizaram atividades com pacientes externos 
que aguardam para ser atendidos no ambulatório de 
cardiologia, favorecendo descontração, alegria e informações 
diversas. Também foram desenvolvidas atividades tais como:  
bingos, sessões de cinema, prestar informações sobre uma 
alimentação saudável, importância de exercícios físicos e 
demais assuntos pertinentes a pessoas com problemas 
cardíacos. 

14 Não ofertado 

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) 

 
Instituição: Hospital de Caridade Santa Casa de Misericórdia. 
 

O Hospital de Caridade é um marco histórico em saúde no Paraná e em outros 
estados. Os serviços prestados na área da saúde abrangem as áreas de cirurgias 
eletivas e emergenciais, sendo referência em cardiologia. 
  
Responsável geral: Carlos Roberto Seara Filho. 
Responsável pelas atividades: Débora Ester Feola. 
Público envolvido: Pacientes do Hospital, familiares. 
 
Quadro 82 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

J u r í d i c a  e  F o r m a ç ã o  C i d a d ã 1. Informações Os universitários proporcionaram aos pacientes informações 25 21 
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74 
Jurídicas e Formação 
Cidadã 

jurídicas, promovendo não somente melhora do seu quadro 
clínico mas adequação aos seus direitos e deveres como 
Cidadão. 

 oãçnet
A .2

acituêca
mraF

 

1. Atenção 
Farmacêutica. 

Nesta atividade os universitários conversaram com os 
pacientes (ou acompanhantes), identificando suas dúvidas e 
esclarecendo sobre a maneira correta de usar os 
medicamentos prescritos, de modo a não prejudicar o 
tratamento terapêutico. 

03 Não ofertado 

 oãçneverP .4
acipáretoisiF
 

3. Prevenção 
Fisioterápica. 

Os pacientes em alta hospitalar receberam dos universitários 
informações sobre exercícios respiratórios e motores, bem 
como, indicação de serviços prestados na área de fisioterapia 
na comunidade. 

03 02 

 odnahlitrap
mo

C .5
Vi

vê
nc

ia
s 5. Compartilhando 

Vivências 
 
 
 

A atividade "Compartilhando Vivências" possibilitou atenção e 
acompanhamentos aos pacientes idosos que em sua maioria 
se sentem sós. 
 
 

37 56 

 oãçacudE .6
lanoicirtu
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6. Educação 
Nutricional 

Nesta atividade os universitários prestaram informações aos 
pacientes e familiares sobre alimentação saudável. 
 

00 Não ofertado 
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7. Mutirão: fazendo a 
diferença no ambiente 
hospitalar. 

Com o desenvolvimento dessa atividade os universitários 
levaram informações e orientações aos pacientes e visitantes 
sobre o funcionamento do hospital, normas e rotinas, controle 
de infecção, segurança, comunicação interpessoal,  políticas 
de saúde, a utilização dos serviços de saúde (SUS), direitos e 
deveres do cidadão, entre outros. 

94 191 

 a :oãritu
M .8

 oãça
mrofnI

êcov éta agehc
 

8. Mutirão: 
Informação chega até 
você. 
 

Com o desenvolvimento dessa atividade os universitários 
levaram informações e orientações aos visitantes sobre as 
regras de segurança e funcionamento do hospital que são 
diferentes de outros ambientes.  

00 Não ofertado 
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9. Recepção aos 
familiares dos 
pacientes no Pronto 
Socorro. 

 
 
 
 
Os universitários acompanharam e orientaram os familiares 
dos pacientes nos horários de visita, esclarecer dúvidas e 
estabelecer diálogo com os mesmos. 
 
 
 
 

47 63 

ilos atisiV .01
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10. Visita solidária e 
Formação cidadã. 
 
 

 
 
 
Os pacientes receberam a visita dos universitários para 
estimular a reabilitação por meio de leituras, conversa e 
atividades recreativos. 
 
 

93 144 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 28 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário. 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E AMBIENTAL – PROAÇÃO 
 

A criação do Proação vem de encontro à filosofia da PUCPR em promover a melhoria 
da qualidade de vida das comunidades locais (populações tanto de meios urbanos quanto 
rurais), com 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 Paranaguá.         
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 O Projeto Comunitário no PROAÇÃO Paranaguá foi desenvolvido em dois locais 
distintos, a saber: dependências do Proação e Asilo São Vicente de Paulo. 

 
Responsável geral: Másimo Della Justina. 
Responsável pelas atividades: Janete Fagundes. 
Público envolvido: Comunidade e idosos. 
 
Quadro 83 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

acitá
mrofnI .1

 

1. Aulas de 
Informática Básica I. 

Esta atividade possibilitou a população atendida orientações 
para o conhecimento e manuseio no computador, assim como 
também atividades práticas sobre noções básicas de Windows 
e Word. 

06 06 

2. Aulas de 
Informática Básica II. 

Esta atividade possibilitou orientação para o conhecimento e 
manuseio no computador, assim como também atividades 
práticas sobre noções básicas de Power Point e Excel. 

06 03 
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3. Recreação e Lazer. Os universitários realizaram atividades de recreação e lazer 
com os idosos do asilo. 23 18 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 29 – 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 universitários em projetos comunitários e ambientais visando despertar à 
sensibilidade e o compromisso social. Esta atuação vai promover a mudança de 
consciência da comunidade envolvida, via melhoria nas condições de Saúde e Educação.  

 
Responsável geral: Másimo Della Justina. 
Responsável pelas atividades: Silvia Maria Cardoso dos Santos. 
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77 
Público envolvido: Adolescentes, crianças, comunidade e idosos. 
 
Quadro 84 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 oãço
morP .1

à 
cu

ltu
ra

 1. Canto para a 
terceira idade. 

Os universitários, por meio da suas habilidades e 
conhecimentos, desenvolveram esta atividade propiciando o 
resgate cultural através de canções. 

01 02 

2. Oficina da Sucata. 
Os universitários, por meio da suas habilidades e 
conhecimentos, desenvolveram esta atividade de modo a 
ensinar as crianças a confeccionar material de sucata. 

Não ofertado 02 

2.
 

 oãço
morP à 

sa
úd

e.
 

2. Higiene Bucal. 
Esta atividade visou orientar e contribuir para o 
desenvolvimento nos atendidos do hábito de higiene bucal, por 
meio de palestras e oficinas dirigidas aos alunos da escola. 

02 04 

 aigolonceT .3
da

 
.oãça

mrofnI
 

3. Tecnologia da 
Informação 

Através desta atividade os universitários possibilitaram ao 
público orientações para o conhecimento e manuseio no 
computador. 
 

01 Não ofertado 

 à oãço
morP .4

.oãçacude
 5. Hora do conto. 

Esta atividade foi desenvolvida com histórias contadas pelos 
universitários por meio de teatro com fantoches, vídeos 
educativos (TV Futura), atividades com argila, pintura, entre 
outras. 

Não ofertado 08 

6. Reforço Escolar - 
Matemática. 

Os universitários ministraram aulas explicativas com reforço 
escolar para alunos que estão com dificuldades de 
aprendizado na disciplina de matemática. 

Não ofertado 02 

7. Reforço Escolar – 
Português. 

Os universitários ministraram aulas explicativas com reforço 
escolar para alunos que estão com dificuldades de 
aprendizado na disciplina de português. 

Não ofertado 02 

 oãço
morP .5

 e etropsE oa
.oãçaerce
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8. Esporte e 
Recreação. 

Os universitários desenvolveram para as crianças e 
adolescentes atividades recreativas e esportivas. 
 

Não ofertado 09 

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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FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
 
Instituição: Programa de Ação Comunitária e Ambiental – PROAÇÃO Fazenda Rio Grande.         
 
 O Proação Fazenda Rio Grande, localizado no bairro Iguaçu I, 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. 

Através de uma parceria com a Prefeitura do município, no mesmo espaço 
funciona a Unidade de Saúde Pioneira. A Unidade oferece à comunidade programas de 
orientações para gestantes, hipertensos, idosos e orientações sobre planejamento 
familiar. 
 
Responsável geral: Másimo Della Justina. 
Responsável pelas atividades: Marion Weber Schiller Dionisio. 
Público envolvido: Adolescentes, crianças e comunidade. 
 
Quadro 85 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Alfabetização de 
jovens e adultos. 

 
 
 
Esta atividade consiste no trabalho de alfabetização de jovens 
e adultos moradores da Fazenda Rio Grande. 
 
 
 

06 Não ofertado 

2.
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C
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2. Hora do Conto. 

 
Esta atividade objetivou a contação de histórias para crianças 
da comunidade local através de teatro com fantoches, vídeos 
educativos, entre outras técnicas lúdicas. 
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3. Aulas de 
informática I. 

Esta atividade possibilitou orientação para o conhecimento e 
manuseio no computador, assim como também atividades 
práticas sobre noções básicas de Windows, Word, Excel, 
Power Point. 

04 09 
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4. Esporte e 
Recreação. 

Os universitários realizaram atividades de recreação e lazer 
com as crianças da comunidade. 15 13 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 31 – 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 São José dos 
Pinhais.         
 

O Proação São José dos Pinhais encontra-se localizado a leste da cidade de São 
José dos Pinhais, no distrito conhecido como Colônia Rio Grande, distando 06 Km do 
centro da cidade. 

Encontra-se inserido dentro do Patronato Santo Antônio, uma organização não 
governamental, que se constitui num espaço de acolhida e educação de 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. 

Ao lado do Proação encontra-se o Colégio Estadual e Escola Municipal que atende 
cerca de 1.500 crianças, adolescentes e adultos, nos três turnos de funcionamento. 

Dada a vulnerabilidade social, a região depende das ações promovidas pela esfera 
pública e privada para preservar o nível básico  de vida de seus habitantes. 
 
 
Responsável geral: Másimo Della Justina. 
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Responsável pelas atividades: Euclides Nora.                      
Público envolvido: Adolescentes e crianças. 
 
Quadro 86 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

oãçacudE à oãço
morP .1

 

 
 
1. Artesanato. 
 
 
 

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

04 06 

2. Coral Os universitários ensaiaram o Coral. 02 02 

3. Dança 
Os universitários ensaiaram um grupo de crianças para 
apresentações utilizando recursos e espaço do Patronato e do 
ProAção. 

04 08 

4. Informática. Os universitários possibilitaram orientação para o 
conhecimento e manuseio no computador.  04 06 

5. Reforço Escolar – 
Matemática. 

Os universitários prestaram apoio às crianças e adolescentes, 
que apresentavam dificuldades de aprendizagem escolar em 
Matemática. 

08 08 

6. Reforço Escolar – 
Português 

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

11 07 

7. Teclado. 
Os universitários orientaram e informaram as crianças e 
adolescentes sobre aprendizagem e como praticar os 
exercícios do método. 

02 02 

8. Violão 
Os universitários orientaram e informaram as crianças e 
adolescentes sobre aprendizagem e como praticar os 
exercícios do método. 

Não ofertado 04 

9. Paisagismo. 
Os universitários elaboraram projetos de arborização e 
jardinagem, tiveram a participação de crianças e adolescentes 
nesta atividade. 

Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 

Gráfico 32 – 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 2005 

CÂMPUS LONDRINA 
REDE EXTERNA – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 
Instituição: Abrigo Padre Manoel Coelho de Souza.         
 

O Abrigo é um centro de referencia para o morador de rua da Cidade de 
Cambé/PR. Atende a moradores de rua da cidade, itinerantes e pessoas maiores de 18 
anos, de ambos os sexos em situação de risco pessoal por motivos climáticos, de 
segurança pública e outros, oferecendo alimentação, condições de higiene, local para 
dormir, atividades sócio-educativas e atendimento bio-psico-social.  

 
Responsável geral: Ir. Maria Regina Rodrigues 
Responsável pelas atividades: Ir. Aparecida Jardine 
Público envolvido: adultos albergados 
 
Quadro 87 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Atendimento ao 
Albergado 

Os universitários desenvolveram diversas atividades na 
instituição que colaboraram no atendimento aos albergados. 
Tais como: auxiliando nas refeições, no entretenimento dos 
albergados por meio do diálogo e de orientações diversas 
conforme o interesse e necessidade do albergado. 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Albergue Noturno Raul Faria Carneiro. 
 

Conhecido como Albergue Noturno de Londrina é uma casa de assistência social 
fundada em maio de 1953, fruto de um esforço conjunto da comunidade londrinense e 
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, doentes em tratamentos em 
Londrina, entre outros, que em sua grande maioria é oriunda da zona rural. São 
atendidas em média 1.500 pessoas por mês, chegando a um total anual de 14.000 a 
16.000 atendimentos, custeados pelas receitas obtidas através de convênio firmado com 
a prefeitura de Londrina, das atividades do ferro velho administrada pela instituição e 
outras doações e promoções realizadas pela direção da entidade. 

 
Responsável geral: Ir. Maria Regina Rodrigues 
Responsável pelas atividades: Ir. Aparecida Jardine 
Público envolvido: adultos albergados 
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Quadro 88 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Auxiliando o 
Albergado. 

Os universitários desenvolveram diversas atividades na 
instituição que colaboraram no atendimento aos albergados. 
Tais como: auxiliando nas refeições, no entretenimento dos 
albergados por meio do diálogo e de orientações diversas 
conforme o interesse e necessidade do albergado. 

Não ofertado 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: APAE de Cornélio Procópio. 
 

Atualmente a instituição atende aproximadamente 120 pessoas, entre crianças, 
jovens e adultos. Aproximadamente 90% dos atendidos são alunos com necessidades 
especiais de grande carência humana e financeira. A instituição tem grande aceitação da 
comunidade, pois realiza amplo trabalho de orientação e assistência educacional aos 
alunos e seus familiares.  

 
Responsável geral: Léa Andresa Pirolo. 
Público envolvido: Portadores de Necessidades Especiais 
 
Quadro 89 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Auxílio Lúdico 
Educacional. 

O universitário auxiliou a equipe pedagógica na orientação de 
atividades lúdicas educacionais. Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Asilo São Vicente de Paula. 
 

O Asilo São Vicente de Paulo foi fundado em 27 de setembro de 1952. É 
caracterizado como uma Instituição não-governamental sem fins lucrativos, tendo como 
mantenedora as Obras Assistenciais São Vicente de Paulo de Londrina. Seus atendimentos 
se destinam aos idosos carentes provenientes de Londrina e região.  

 
Responsável geral: Ir. Seleide dos Santos 
Responsável pelas atividades: Rita de Cássia Lopes 
Público envolvido: Idosos e Idosas acima de 60 anos. 



 
Quadro 90 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1.Ação cultural 
e recreativa. 

Os universitários desenvolveram atividades recreativas, de 
convivência, entretenimento e bem estar dos idosos. 
Auxiliando nos atendimentos e cuidados necessários do 
cotidiano do idoso, colaborando com a programação e 
atividades da instituição. 

11 08 

84

 

2. Informações 
jurídicas e 

 atenção especial. 

Os universitários prestaram informações jurídicas, além de 
auxiliar os idosos que não tem documentação na obtenção 
desta. Também desenvolveram atividades com os seguintes 
temas: saúde, qualidade de vida, convivência, amizade, 
alegria, entre outros.  

06 04 

3. Auxilio ao Idoso 
no Asilo. 

Os universitários auxiliaram nas atividades do refeitório, na 
preparação e serviço de refeições (acompanhados pela 
nutricionista). E também no atendimento direto ao idoso em 
aspectos tais como: higiene, alimentação e demais cuidados 
orientados pelo profissional da área no local. 

Não ofertado 14 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Instituição: Associação Comunitária Jataiense. 
 

A Associação, também conhecida como Centro de Convivência São José, foi 
fundada em 1990 com a finalidade de promoção humana da comunidade mais carente da 
comunidade jataiense. Possui sede própria, mas atua em parceria com outras 
organizações e setores da sociedade. 

 
Responsável geral: Pe. Sergio de Deus Borges 
Público envolvido: Adolescentes e Jovens 

 
Quadro 91 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Promoção Humana 
do Cidadão 

Os universitários desenvolveram atividades de orientação da 
população, em especial adolescentes e jovens. Não ofertado 00 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Instituição: Associação de Mulheres Batalhadoras do Jardim Fransciscato. 
 

A Associação de Mulheres Batalhadoras do Jardim Franciscato é uma entidade social, 
sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial e promocional. A Associação conta  
com uma sede onde oferece diversos cursos de capacitação, ocupacionais, de geração de 
renda, palestras e informações por meio do Projeto Biblioteca Virtual Comunitária. 

 
Responsável geral: Rosalina Batista. 
Público envolvido: Comunidade de baixa renda.  

 
Quadro 92 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Orientação e 
Gestão de 
Comunidades. 

Os universitários desenvolveram atividades relacionadas a 
organização da comunidade local com relação a gestão de 
comunidades carentes. 

Não ofertado 02 

2. Informática Básica 
e Social. 

Os universitários ministraram cursos básicos de informática 
sobre: noções de Windows, Word e Excel. Não ofertado 01 

Instituição: Conselho de Comunidade de Jataizinho. 
 

É um Instituto que acolhe homens e mulheres que não possuem residência fixa 
(moradores de rua), que não tem referência familiar e pessoas que estão de passagem 
pela cidade e não possuem lugar para pernoitar e se alimentar. Atualmente atende 
aproximadamente 60 pessoas durante a semana, chegando a 70 albergados no final de 
semana. Os albergados são enviados pela Ação Social do município ou por iniciativa 
própria de outras pessoas. Também é concedida assistência de saúde.  

 
Responsável geral: Dr. Rosangela Vaz dos Santos 
Público envolvido: Apenados 

 
Quadro 93 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Atividades  
 lúdico - educativas. 

Os universitários auxiliaram na visita, orientação e 
acompanhamento das pessoas apenadas. Mantendo-se o foco 
na realidade de reintegração do apenado à sociedade. 

02 Não ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

  
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Instituição: Centro Educacional Infantil Victoria Macete. 
 

A APAE de Londrina foi fundada em 28 de agosto de 1964, mas iniciou suas 
atividades como Escola Especial Santa Rita em 20 de maio de 1972. Tem como objetivo 
promover e articular ações de defesa dos direitos, prevenção, orientação e prestação de 
serviços e apoio à família direcionados á melhoria da qualidade de vida de pessoas 
portadoras de necessidades especiais. Atualmente a instituição atende aproximadamente 
251 pessoas com idade entre 0 e 35 anos. 
 
Responsável geral: José Brene. 
Responsável pelas atividades: Kely Pereira do Nascimento. 
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos em situação de risco social e pessoal.          
 
Quadro 94 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Lúdica Educativa. 

O universitário realizou atividades de entretenimento com 
crianças de 03 a 05 anos.  Atividades desenvolvidas: hora do 
conto, teatro, musicalização, recreação de socialização (jogos 
circulares), entre outros. 

00 01 

2. Lúdica Educativa e 
Nutricional 

O universitário auxiliou os educadores no cuidado  de crianças 
de 0 a 02 anos, distribuídas entre o berçário e maternal. As 
atividades desenvolvidas incluíram o cuidado com crianças do 
berçário, alimentação, cuidados higiênicos, fraldário e 
recreação. 

00 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

 

Instituição: Centro de Educação Infantil Boa Esperança. 
 

A Creche Boa Esperança  foi construída pela Prefeitura Municipal em 1986, e doada a 
Comunidade Sagrados Corações, que passou a ser a mantenedora da Instituição. Desde 
2001 a Instituição passou a denominar-se: Centro de Educação Infantil Boa Esperança. 
        O Centro de Educação Infantil Boa Esperança visa cuidar e educar as crianças (2 a 
5anos e 11 meses) de forma a complementar a ação educativa familiar. O atendimento 
ofertado, de natureza educacional, considera os aspectos bio-psico-social do 
desenvolvimento infantil. 
 
Responsável geral: Ilze Baggio Viscardi.                   
Público envolvido: Crianças e famílias de baixa renda. 
Responsável pelas atividades: Neide Pereira de Brito. 
 
Quadro 95 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Educação digital 
CEI. 

Os universitários desenvolveram atividades de informática 
educacional utilizando softwares tais como: jogos de memória, 
desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático, linguagens 
de texto, histórias, entre outros. 

03 00 

2. Educando pela 
literatura. 

Os universitários desenvolveram atividades de entretenimento 
com crianças de 02 a 05 anos.  As atividades desenvolvidas 
incluíram o cuidado com crianças do berçário, alimentação, 
cuidados higiênicos, fraldário e recreação. 

01 00 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Instituição: Centro de Educação Infantil Maria Ceília (CEIMC). 
 

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 aos cinco anos. Possui uma 
sala de Maternal I, uma de Pré I e uma de Pré II. Também são desenvolvidas atividades 
didático-pedagógicas, noções de higiene e outras atividades lúdicas. 
 
Responsável geral: Aparecida Cândida de Araújo Vasílio 
Responsável pelas atividades: Aparecida Cândida de Araújo Vasílio 
Público envolvido: crianças de 2 a 5 anos           
 
Quadro 96 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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lúdico. 

Os universitários auxiliaram a equipe pedagógica nas 
atividades de recreação das crianças de 2 a 5 anos. 
Juntamente com os educadores desenvolveram jogos lúdicos, 
cantigas de roda, musicalização e outras atividades de 
entretenimento. 

02 00 

2. Educar através do 
asseio e higiene 
corporal. 

Os universitários auxiliaram a equipe pedagógica na 
orientação de higiene pessoal das crianças. Também 
acompanharam as crianças nas atividades de refeição. 

02 00 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 

 

O CESOMAR é uma instituição filantrópica que tem um projeto educativo próprio 
fundamentado na filosofia da educação Marista. O programa arte-educação oferece aos 
alunos atividades de: esporte educacional, artes visuais, cênicas, capoeira, valores 
humanos, comunicação e informática. Oferece espaço com laboratório de informática, 
biblioteca e salas equipadas para cada oficina. Atende os adolescentes  carentes da 
região dos "cinco conjuntos" de Londrina. 
 
Responsável geral: Jimena Dijaura Grignani. 
Responsável pelas atividades: Jimena Dijaura Grignani. 
Público envolvido: Adolescentes. 

 
Instituição: Centro Social Marista Ir. Acácio (CESOMAR). 
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Quadro 97 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 odna
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1. Convivendo e 
aprendendo. 

Os universitários auxiliaram os educadores no 
desenvolvimento das oficinas ofertadas: arte, dança, capoeira, 
informática, biblioteca, reforço escolar, atividades de 
orientação humana e religiosa. 

02 00 

 acitá
mrofnI .2
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2. Informática básica  
e social. 

Os universitários ministraram cursos básicos de noções de 
windows, word e exce. Bem como, outras atividades que 
pudessem ser desenvolvidas no laboratório de informática do 
CESOMAR, mediante prévio acordo com a direção da 
instituição. 

05 Não ofertado. 

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 portadoras de deficiência e a construção de 
uma sociedade mais justa e solidária. Atualmente a instituição atende aproximadamente 
251 pessoas portadores de necessidades especiais com idade entre 0 e 35 anos. 
 
Responsável geral: Maria Helena Baleiros. 
Responsável pelas atividades: Tatiane Gajardoni. 
Público envolvido: Alunos portadores de necessidades especiais. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 
 aossep a arap oãça

mroF .1
 sedadissecen 

moc
siaicepse savitacude

 
 1. Atividades Lúdicas 

Os universitários acompanharam os alunos especiais junto ao 
professor das respectivas atividades. Desenvolveram criando, 
planejando e aplicando atividades de recreação e 
entretenimento que oportunizaram a interação sócio-
emocional. 

02 04 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Quadro 98 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 
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Instituição: Escola de Educação Especial (ILECE). 
 

O Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (ILECE) foi 
fundado em 12 de março de 1960, sendo a segunda maior e mais antiga escola de 
Educação Especial do Paraná para atendimento a pessoas com deficiência mental. A 
escola atende atualmente 355 alunos portadores de deficiência mental. 
 
Responsável geral: Luciane Aparecida Eiras Pape. 
Responsável pelas atividades: Maria Edivirges Guerreiro leme. 
Público envolvido: Crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades 
especiais. 
 
Quadro 99 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 
moc odnednerp

A .1
 ad onula o
 

laicepse oãçacude
 1. Aprender 

brincando: aluno da 
educação especial. 

Os universitários desenvolveram atividades educacionais de 
recreação (jogos de entretenimento, cantigas de roda, 
socialização) aplicadas junto com o professor de educação 
física. 

13 Não ofertado 

2. Colaborando com 
trabalhos da 
educação especial 

Os universitários desenvolveram atividades educacionais 
acompanhando o aluno especial no setor profissionalizante 
realizando trabalhos com sucata (embalagens) e artesanato. 

00 04 

3. Conhecendo e 
organizando a vida do 
aluno especial. 

Os universitários auxiliaram o serviço social da instituição na 
organização de dados e arquivos dos alunos e no atendimento 
as famílias destes. 

08 06 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Escola profissional e social do menor de Londrina (EPESMEL). 

 
A EPESMEL com 28 anos de existência, 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 a criança e a adolescente na sua totalidade, nos 
aspectos físico, intelectual, moral, religioso, estético, social, político, cultural e outros; ensina 
a utilizar os sentidos para integrar-se à natureza, seu significado, seu destino; está atenta ao 
desenvolvimento da razão, do juízo e da consciência crítica. 

 

 
Responsável geral: Pe. Lídio Roman. 
Responsável pelas atividades: Silmere  Patrícia Rossi, Pe. Nadir 
Público envolvido: Adolescentes. 
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Quadro 100 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

ãdadic oãça
mroF .1

 

1. Informações 
Jurídicas. 

Os universitários prestaram informações jurídicas e auxílio na 
regularização de documentação (CPF, Identidade, RG, 
Carteira de Trabalho, entre outros) dos adolescentes para o 
seu reconhecimento como cidadão. 

07 02 

2. Projeto ABC- 
Profissionalizante. 

O universitário foi capacitado e acompanhou o educador para 
realizar oficinas que orientassem as crianças e adolescentes 
nos seguintes assuntos: orientação sexual, valores humanos 
(formação de grupo, amizade, sociabilidade, família), saúde 
(tabagismo, drogas, alcoolismo, cuidados pessoais) 
relacionamento no trabalho e discussão de valores humanos 
(ética, respeito, amor). 

00 01 

3. Formação para o 
mercado de trabalho. 

O universitário foi capacitado e acompanhou a assistente 
social na orientação dos adolescentes egressos da instituição 
que estavam no mercado de trabalho ou na iminência de 
ingressar. Esta formação é denominada de Formação 
Continuada. Temas abordados: relações humanas, 
atendimento ao público, questões trabalhistas, abertura de 
conta, administração dos recursos financeiros pessoais 
(salários, cartão de crédito, utilização de cheques, entre 
outros). 

Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Guarda Mirim de Londrina (APMI). 
 

Durante 33 anos a instituição preparou jovens, que a ela acorriam para 
executarem 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 risco",  oferecendo-
lhes "apoio sócio-educativo" e preparando-os para exercerem o trabalho aprendiz, na 
função de auxiliar de escritório. As atividades educacionais são coordenadas por 
pedagogas do Instituto de Educação Infanto-Juvenil Londrina (IEIJ). 
 
Responsável geral: Luiza Leonor Cavazzotti e Silva 
Responsáveis pelas atividades: Eliana Abel Oda Morinaka e Cláudio Marcio de Melo. 
Público envolvido: Adolescente e jovens em situação de risco social 

 

Quadro 101 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Aquisição 
de documentação 

pessoal 

Os universitários orientaram e encaminharam os adolescentes 
para aquisição de documentação pessoal (carteira de 
identidade, carteira de trabalho e outros documentos). 
Também auxiliaram a equipe pedagógica na orientação e 
elaboração de material pedagógico e palestras referentes à 
importância da documentação na vida do cidadão. 

01 01 

2. Atendimento 
a tarefas escolares. 

Os universitários ofereceram acedência e acompanhamento 
aos adolescentes na realização das tarefas escolares. 05 01 

3. Educação
digital para o trabalho. 

Os universitários auxiliaram o educador na orientação dos 
alunos sobre noções básicas de informática. 01 02 
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4. Preparação para o 
mercado de trabalho. 

Os universitários auxiliaram o educador na preparação de 
aulas e palestras sobre ingresso no mercado de trabalho 
(curso semi-profissionalizante). 

02 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Instituição: Lar Anália Franco de Londrina. 
 

Lar Anália Franco é uma instituição sem fins lucrativos, fundada por um grupo de 
pessoas inspiradas nas obras assistências de Anália de Franco. Atua com crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social em regime de abrigo, na faixa etária 
de 0 a 18 anos, em regime de apoio sócio educativo de 06 a 14 anos e ainda o Centro de 
Educação Infantil de 0 a 6 anos, totalizando 230 atendimentos mês. Possui 06 casas 
lares que abrigam atendidos em convivência familiar, e presta assistência na área de 
pedagogia e serviço social. 
 
Responsável geral: Waldir Piedade 
Responsável pelas atividades: Sueli Aparecida Lourenço Forli 
Público envolvido: Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social  
 
Quadro 102 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 odnacudE .1
co

m
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1. Aprendendo com o 
lúdico. 

Os universitários auxiliaram a equipe pedagógica em 
atividades de recreação das crianças de 3 a 6 anos. 
Juntamente com os educadores, desenvolveram jogos lúdicos, 
cantigas de roda, musicalização e entre outras atividades de 
entretenimento. 

01 02 

2. Educar através da 
literatura. Os universitários desenvolveram a atividade “Hora do conto”. 08 07 

3. Educar pelo asseio 
e higiene corporal. 

Os universitários auxiliaram a equipe pedagógica na 
orientação de higiene pessoal das crianças, e acompanharam 
as crianças nas atividades de refeição. 

02 07 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Lar Santo Antonio. 
 

O Lar Santo Antonio, instituição dirigida pelas Irmãs Missionárias Claretianas, foi 
criado em 15 de dezembro de 1958.  A instituição, por meio do Projeto “Vida e Esperança” 
quer responder a finalidade desta entidade, oferecendo um novo jeito de atender crianças e 
adolescentes de 7 a 12  anos e suas famílias, para que estes venham a crescer de forma 
integral, assumindo sua vocação humana e cristã com responsabilidade, inseridos na 
realidade em que vivem, atuando de forma solidária neste mundo em transformação 
 
Responsável geral: Ir. Maria Regina Rodrigues 
Responsável pelas atividades: Ir. Maria Regina Rodrigues 
Público envolvido: Crianças em situação de vulnerabilidade social  
 
 
 
 

 
Quadro 103 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005   

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 a odnecerovaF .1
 litnafnI ainadadi

C
 

1. Projeto vida e 
esperança. 

Os universitários auxiliaram os educadores da instituição na 
realização de atividades lúdico-pedagógicas que beneficiem os 
alunos e/ou suas famílias. As atividades desenvolvidas na 
instituição foram: reforço escolar,  esporte e recreação, 
educação artística, artes cênicas e musicais, atividades 
artesanais e orientação para a família (documentação, 
palestras de cidadania. 

Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 



 

 

92 
Instituição: Meio ambiente equilibrado (MAE). 
 

A 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 projeto voltado à recuperação arbórea da área de 
preservação, através 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: Pe. José Aparecido da Rocha. 
Responsáveis pelas atividades: Camillo Kemmer Vianna e Carlos Eduardo Levy. 
Público envolvido: Comunidade em geral. 
 
Quadro 104 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 oãçarepuce
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1.Preservação do 
meio ambiente 

Os universitários auxiliaram os responsáveis da ONG no 
processo de identificação e conhecimento do material utilizado 
para a recuperação das áreas degradadas, espécies próprias 
para a preservação, preparação do terreno, acompanhamento 
e manutenção do local a ser recuperado, orientação,  
organização e orientação das comunidades próximas ao local 
de degradação, e elaboração de relatórios para órgãos e 
instituições pertinentes ao trabalho realizado. 

Não ofertado 00 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Secretaria do Meio Ambiente de Londrina (SEMA). 
 

A SEMA - Secretaria do Meio Ambiente é o órgão de coordenação, controle e 
execução da política municipal de Meio Ambiente. Suas atribuições estão definidas por 
legislação municipal, além de outras competências atribuídas pelo Executivo Municipal 
por meio de regulamentação. 
 
Responsável geral: Dirceu Luiz Fumagalli. 
Responsável pelas atividades: Queila M. Lautenschlager Spoladore. 
Público envolvido: Alunos de 3ª e 4ª Série do Ensino Fundamental de Escolas 
Municipais, Estaduais e Particulares do Município de Londrina. 
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Quadro 105 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 ed seuqrap sod oãçazilative
R .1
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1. Parque do Cabrinha
 

Os universitários auxiliaram a equipe da SEMA na realização 
de atividades de educação ambiental junto a população que 
reside próxima ao Parque do Cabrinha. O projeto foi 
estruturado em três parte, a saber: a) pesquisa junto a 
população residente e material bibliográfico sobre o tema 
consciência ambiental; b) produção de material gráfico; 
distribuição e conscientização da população. 

04 Não ofertado. 

2. Lago Norte 1 

Os universitários auxiliaram a equipe da SEMA na realização 
de atividades de educação ambiental junto a população que 
reside na região norte de Londrina próximo aos bairros Alpes, 
Vila Nova e Vila Recreio, ou seja, a população próxima a 
região alagada pelo lago junto a Avenida Lucia Gonçalves 
Viana. A atividade foi estruturada da seguinte forma: 
a) Pesquisa e fundamentação teóricas a partir de trabalhos já 
desenvolvidos pelos universitários da PUCPR; 
b) Elaboração de material didático para palestras e trabalhos 
em comunidades e escolas. 
c) Apresentação do material e interação com a comunidade e 
escolas da região norte de Londrina. 

Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Serviços de Obras Sociais de Porecatu. 
 

O Serviço de Obras Sociais – S.O.S  é uma entidade sem fins lucrativos, fundada 
em 1973 com objetivo de atender famílias de baixa renda. Desde 2002 funciona em sua 
sede, o Programa de Atendimento ao Adolescente "Lucília Giglio Rossi", que atende 60 
adolescentes  de 12 a 18 anos, do sexo masculino e feminino, no período de contra turno 
escolar, e em situação de risco pessoal e social. A entidade serve refeições, oportuniza 
atividades educacionais complementares. 
 
Responsável geral: Daniela Minchillo Claro Araújo Souza. 
Responsável pelas atividades: Daniela Minchillo Claro Araújo Souza. 
Público envolvido: Adolescentes em situação de Rico Social e Pessoal. 
 
Quadro 106 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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1. Desenvolvendo a 
auto estima e 
identidade. 

Os universitários auxiliaram nas atividades educacionais da 
instituição, colaborando com os educadores. Que 
compreendeu: organização de material para aplicação de 
dinâmicas, músicas e palestras que contribuíssem para o 
desenvolvimento da auto-estima e identidade do adolescente. 

Não ofertado 
 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 



   
Instituição: 5º Batalhão de Polícia Militar. 
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O 5º Batalhão de Polícia Militar criou o Projeto Cidadão Mirim com o objetivo de 
desenvolver junto à criança carente e em situação de risco, atividades educacionais, 
recreativas e culturais visando a sua socialização com vistas ao afastamento do caminho da 
marginalidade. De acordo com o trabalho ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar 
visando à segurança e bem estar social, o Projeto procura adequar, dentro dos 
conhecimentos profissionais, uma nova forma preventiva de amenizar a problemática da 
criminalidade juvenil.  

 
Responsável geral: Joaquim Moraes Neto 
Responsável pelas atividades: Marcelo Seiji Missaaka 
Público envolvido: Crianças e adolescentes da rede pública de ensino participantes do 
Projeto ALJ (BPM).          
 
Quadro 107 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 
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 1. Reforço Escolar. 

Os universitários auxiliaram na realização de tarefas escolares, 
especialmente na área da língua portuguesa. Atendendo 
pequenos grupos de alunos das escolas públicas. 

Não ofertado 04 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 33 – Evolução das inscrições nas instituições conveniadas ao Projeto Comunitário. 

 
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)  
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2005 
CÂMPUS LONDRINA 

REDE INTERNA – PROGRAMAS GERIDOS PELO PROJETO COMUNITÁRIO 

 
PROJETO MUTIRÃO 
 
Curso: Administração, Direito e Sistema de Informações.            
Projeto: Mutirão Terceira Idade.  
 
Objetivo: Propiciar um espaço de descontração com atividades esportivas, recreativas e 
culturais que estimule a integração do idoso ao grupo possibilitando o resgate da cidadania. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann 
Co-Responsável: Rita de Cássia Lopes 
Local de realização: Asilo são Vicente de Paula 
Público envolvido: Idosos. 
 
Quadro 108 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão terceira idade. 

Os universitários auxiliaram na cozinha (orientado pela 
nutricionista) e refeitório na preparação e serviço de refeições;  
no atendimento direto ao idoso: higiene, alimentação e demais 
cuidados orientados pelo profissional da área. 

22 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Administração, Direito e Sistema de Informações.            
Projeto: Mutirão dia do trabalhador. 
 
Objetivo: Auxiliar o Asilo São Vicente de Paulo, na troca de cupons por alimentos no 
evento promovido em comemoração ao Dia do Trabalhador. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Rita de Cássia Lopes. 
Local de realização: Estádio do Café. 
Público envolvido: População de baixa renda. 
 
Quadro 109 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão dia do 
trabalhador. 

Os universitários colaboraram com o Asilo São Vicente de 
Paulo, trocando cupons por alimentos no evento Festa do 
Trabalhador promovido pela central de sindicatos de Londrina.  

04 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

 

 

  



  

 
Curso: Administração, Direito e Sistema de Informações.           
Projeto: Organizando a brinquedoteca. 
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Objetivo: Proporcionar meios para a educação, recreação e  entretenimentos das 
crianças através da coleta, organização e seleção de brinquedos. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Kely Pereira do Nascimento. 
Local de realização: Centro de Educação Infantil Vitória Mazzetti Dinard. 
Público envolvido: Crianças de 0 a 6 anos. 
 
Quadro 110 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Organizando e 
brinquedoteca. 

Os universitários organizaram, limparam e recondicionaram os 
brinquedos e materiais pedagógicos que foram doados a 
instituição  

11 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Administração, Direito e Sistema de Informações.            
Projeto: Mutirão Festa Junina.  
 
Objetivo: Desenvolver valores de altruísmo, dignidade humana e sensibilidade com pessoas  
em situação de risco social através de atividade que propicie a melhoria da qualidade de 
vida. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Rita de Cássia Lopes. 
Local de realização: Asilo São Vicente de Paula 
Público envolvido: Idosos. 
 
Quadro 111 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão Festa Junina. 

Os universitários auxiliaram na organização e execução da 
Festa Junina do Asilo São Vicente de Paulo, limpando a 
instituição; arrumando os idosos; preparando a alimentação; 
ensaiando a quadrilha; preparando o baile; e ornamentando o 
ambiente. 

20 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Administração, Direito e Sistema de Informações.            
Projeto: Mutirão Dia da Criança. 
 
Objetivo: Proporcionar meios para a educação, recreação e entretenimento das crianças 
através de atividades lúdicas. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Kely Pereira do Nascimento. 
Local de realização: Centro de Educação Infantil Vitória Mazzetti Dinard. 
Público envolvido: Crianças. 



  
 
Quadro 112 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 
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Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão dia da Criança. 

Os universitários auxiliaram na organização e realização de 
um dia de atividades educacionais e recreativas em 
comemoração ao Dia da Criança.  As crianças atendidas pela 
instituição têm de 0 a 6 anos.  

Não ofertado 11 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Administração, Direito e Sistema de Informações.            
Projeto: Mutirão Organizando o Albergue. 
 
Objetivo: Desenvolver atividades que auxiliem na melhoria da qualidade de vida dos 
moradores propiciando maior auto-estima, bem como a satisfação e motivação de vida. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Ana Paula Sanches Zapata. 
Local de realização: Albergue Casa do Bom Samaritano. 
Público envolvido: Albergados. 
 
Quadro 113 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão organizando o 
albergue. 

Os universitários realizaram um conjunto de atividades 
educacionais e artesanais. Não ofertado 09 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Administração, Direito e Sistema de Informações.            
Projeto: Mutirão dia de São Vicente de Paula. 
 
Objetivo: Propiciar um espaço de descontração com atividades esportivas, recreativas e 
culturais que estimule a integração do idoso ao grupo possibilitando resgate da 
cidadania. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Rita de Cássia Lopes. 
Local de realização: Asilo São Vicente de Paula. 
Público envolvido: Idosos e Idosas 
 
Quadro 114 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão dia de São 
Vicente de Paula. 

As atividades do mutirão “Dia de São Vicente de Paulo” foram 
desenvolvidas em dois grandes momentos. O de organização 
das dependências da instituição preparando o ambiente para a 
realização da festa dos idosos (som, ornamentação, entre 
outros). Animação da festa junto aos idosos. 

Não ofertado 09 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 



  
 
Curso: Administração, Direito e Sistema de Informações.            
Projeto: Dia de Ação Social na Construção Civil. 
 
Objetivo: Contribuir para melhoria da qualidade de vida dos jovens atendidos. 
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Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Local de realização: Centro Poli esportivo Maria Cecília. 
Público envolvido: Crianças, adolescentes e adultos. 
 
Quadro 115 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Dia de ação social na 
Construção Civil. 

Os universitários monitoraram as atividades recreativas no 
evento “Dia de Ação Social na Construção Civil” promovido 
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil Norte do 
Paraná (SINDUSCON). 

Não ofertado 05 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Administração e Direito. 
Projeto: Mutirão Caravana da Cidadania. 
 
Objetivo: Identificar as necessidades na área educacional, mercado de trabalho, jurídico, 
cultura, lazer e esporte da população residente na região oeste de Londrina, 
especificamente nos bairros Jardim Olímpico e João Turquino. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Ir. Elza. 
Local de realização: Centro de Educação Infantil Menino Deus. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
Quadro 116 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Mutirão Caravana da 
Cidadania. 

Os universitários Identificaram as necessidades na área 
educacional, mercado de trabalho, cultura, lazer e esporte da 
população residente nos bairros Jardim Olímpico e João 
Turquino.  

Não ofertado 09 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2005 

CÂMPUS LONDRINA 
REDE INTERNA – TEIA ACADÊMICA 

 
PROJETOS INTERNOS 
 
Curso: Administração. 
Projeto: Dedicando-se ao atendimento ao albergado.  
 
Objetivo: Desenvolver que propiciem melhora da qualidade de vida, bem como resgatar 
valores essenciais à vivencia em coletividade.  
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Maria Júlia Dutra de Barros. 
Local de realização: Albergue Noturno Raul Faria. 
Público envolvido: Albergados. 
 
Quadro 117 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Dedicando-se no 
atendimento ao 
albergado. 

Os universitários desenvolveram as seguintes atividades: 
auxiliando nas refeições, no entretenimento dos albergados 
por meio do diálogo e de orientações diversas conforme o 
interesse e necessidade do albergado. 

04 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Administração. 
Projeto: Equoterapia para portadores de necessidades especiais. 
 
Objetivo: Auxiliar na atividade de equoterapia ofertada aos portadores de necessidades 
especiais. 
 
Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Doris Alho. 
Local de realização: Manège Refúgio. 
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
Quadro 118 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Equoterapia para 
portadores de 
necessidades especiais. 

O universitário participou de uma palestra sobre equoterapia. 
Com os conhecimentos adquiridos com a palestra o 
universitário auxiliou a instrutora durante as sessões de 
equoterapia. 

01 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Sistemas de Informação. 
Projeto: Informática Social. 
 
Objetivo: Propiciar a inclusão digital da comunidade. 
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Responsável geral: Gilmar José Hellmann. 
Co-Responsável: Neide Alves Silva. 
Local de realização: Centro Cultural da Região Norte- Lupércio Luppi. 
Público envolvido: População carente. 
 
Quadro 119 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Informática social. O universitário ministrou cursos de informática básica: noções 
de Windows, Word e Excel. Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2005 

CÂMPUS TOLEDO 
REDE EXTERNA – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 
 
Instituição: Centro Assistencial da Diocese de Toledo – Casa de Maria – Assistência a 
Menina.   
 

A instituição tem por objetivo acolher crianças e adolescentes em situação de risco 
pessoal e social, promovendo-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, assegurando-lhes o exercício do direito à vida, a dignidade e a vivência da cidadania. 
  
Responsável geral: Pe. Hélio José Bamberg. 
Responsáveis pelas atividades: Edmara de Souza, Adriane Dartora. 
Público envolvido: Crianças e Adolescentes.                    
 
Quadro 120 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

adiV a odniurtsno
C .1

 

1. Música 
instrumental 

Os universitários ministraram aulas teóricas e práticas de 
violão, teclado e flauta e desenvolveram diálogos sócio-
educativos e motivacionais. 

02 
 

00 
 

3. Expressão corporal 
e dança 

Os universitários ministraram oficinas de expressão corporal e 
dança. 01 01 

5. Clubinho da tarefa. Os universitários auxiliaram as crianças na realização de tarefa 
escolares. 04 00 

7. Recreação 
Os universitários desenvolveram programa de recreação 
visando à melhora da saúde física e mental das crianças e 
adolescentes. 

01 00 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Centro Social e Educacional ALDEIA INFANTIL BETESDA.         
 

A Instituição atende o Ensino Fundamental e Médio, enfatiza momentos de reflexão 
diária, marcenaria, artes manuais, orientação e acompanhamento escolar, teatro, dança, 
pantomima, músicas entre outros. 
 
Responsável geral: Edson Marques Oliveira.                   
Responsável pelas atividades: Lineu Wutzke. 
Público envolvido: Crianças e adolescentes.          
 
 
Quadro 121 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1.
 D

is
se

m
in

aç
ão

da
 

In
fo

rm
át

ic
a

In
f

or m
át ic
a 1. Curso de 

Informática básica 

Os universitários ministrariam cursos de informática básica: 
noções de Windows, Word e Excel para os dependentes 
químicos. 

Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Instituição: Diocese de Toledo. 
 

A pastoral do Auxílio Fraterno propõe um novo tipo de relacionamento sócio-fraterno, 
que respeite os direitos sociais legalmente constituídos pelas leis brasileiras, vinculando-os a 
valores cristãos de fraternidade. Através de práticas solidárias e ações sócio-
transformadoras, aceita-se o desafio da vivência de um amor concreto e ativo por todo ser 
humano. 
 
Responsável geral: Maria Inês B. Mânica. 
Responsável pelas atividades: Gelsi S. de Oliveira Giombelli, Inês Fátima Giachini, 
Dolores L. Lopes e Nilva H. Hermann. 
Público envolvido: Famílias em condições de pobreza.              
 
Quadro 122 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem.  oilíxu

A .1 Fr
at

er
no

 

2. Visitas domiciliares Os universitários realizaram cadastro das famílias para 
posterior acompanhamento sócio-educativo.                              00 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Escola Municipal Arsênio Heiss.        
 

A Escola Municipal Arsênio Heiss desenvolve um trabalho coletivo através de um 
currículo cuidadosamente planejado, para que cada ser adquira os conhecimentos e 
habilidades essenciais como condição de participação ativa e consciente no processo social. 
 
Responsável geral: Reni Hedi Probst Santos.                   
Responsável pelas atividades: Reni Hedi Probst Santos, Edvanina Queiroz, Nelzi 
Panceira.                                                                                    
Público envolvido: Pais de alunos da escola.          
 
Quadro 123 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 oãçazilaicoS .1
acitá

mrofnI ad
 

1. Curso de 
informática básica. 

Os universitários ministraram curso de informática básica: 
Windows e Word. Não ofertado 06 

6. Conhecendo o 
meio ambiente 

Os universitários desenvolveram atividades relacionadas a 
educação ambiental por meio da apresentação de vídeos 
informativos e trabalhos práticos. 

Não ofertado 01 

  
FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 



 

 

104  
Instituição: Escola Municipal Alberto Santos Dumont.                                  .        
 

Instituição que desenvolve um trabalho coletivo através de um currículo 
cuidadosamente planejado para que cada Ser adquira os conhecimentos e habilidades 
essenciais como condição de participação ativa e consciente no processo social. 
Atende 335 crianças de pré à 4ª série no período matutino e vespertino. 
 
Responsável geral: Marineide.                   
Responsáveis pelas atividades: Edvanina Queiroz e Nelzi Panceira.                                                                                   
Público envolvido: Crianças do Pré à 4ª série. 
 
Quadro 124 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 oãçazilaicoS .1
acitá

mrofnI ad
 

1. Reforço escolar em 
Matemática 

Os universitários ministraram reforço escolar às crianças que 
apresentavam dificuldades na disciplina de matemática. Não ofertado 06 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Instituição: Escola Centro Social Marista Marcelino Champagnat. 
 

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. 
 
Responsável geral: Ana Karina Menegussi e Fernanda Pape               
Responsável pelas atividades: Claudete Maria Noll, Renata Heis, Cleudete Noll, Ana 
Karina Menegussi e Edvaninva Queiroz. 
Público envolvido: Crianças de adolescentes.           
 
Quadro 125 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 odnarepuce
R .1

a 
vi

da
 

3. Cuidados com o 
homem e com o 
planeta. 

Os universitários desenvolveram palestras e atividades sobre 
os seguintes temas: sexualidade, gravidez na adolescência, 
proteção do planeta terra. 

02 Não ofertado. 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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A Escola Municipal São Francisco de Assis, foi construída a partir da participação 

da comunidade, que levava os filhos para outras escolas. Começou a funcionar em 1994 a 
princípio colegiada com a Escola Estadual Ayrton Senna da Silva. Então, em 1996 houve a 
separação nas estruturas físicas e recursos materiais. 

Conta hoje com 06 turmas de educação infantil, 13 de Ensino Fundamental séries 
iniciais e 2 de PEJA; num total de 356 alunos, de 5 anos a 10 anos, com algumas ações 
ainda fora da faixa etária, devido a dificuldades, reprovação e defasagens. 
 
Responsável geral: Maria Aparecida. 
Responsáveis pelas atividades: Renata de Martins Faria Vieira Heis, Nelzi Panceira, 
Michelle Maria Detoni, Claudete Maria Noll, Maria Aparecida.                                                                 
Público envolvido: Crianças e comunidade.           
 
Quadro 126 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 a odnezaF .1
D

ife
re

nç
a 

1. Informática para a 
comunidade. 

Os universitários ministraram cursos de informática básica: 
noções de Windows, Word e Excel. 00 02 

2. Reforço escolar em 
matemática. 

Os universitários ministraram reforço escolar às crianças que 
apresentavam dificuldades na disciplina de matemática. 00 01 

3. Recreação. Os universitários desenvolveram atividades recreativas com 
crianças no período de contra-turno. 00 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Instituição: Pastoral da Criança – Paróquia São Francisco de Assis. 
 

Instituição criada em 1983, para atender famílias com crianças até os 6 anos. As 
líderes da Pastoral ouvem os clamores das famílias e ensinam lições básicas de saúde, 
nutrição, educação e direitos, pesam crianças de mês em mês, orientam as famílias e 
fortalecem os laços comunitários. 
 
Responsável geral: Orlando Rech. 
Responsáveis pelas atividades: Silvana Maria Mosena Conti. 
Público envolvido: Famílias com crianças de até 6 anos de idade.           
 
Quadro 127 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 a odnezaF .1
di

fe
re

nç
a 1. Brinquedoteca 

Os universitários realizaram atividades recreativas e 
educativas com as crianças, enquanto as mães assistem 
palestras informativas relacionadas a temas sobre saúde, 
educação familiar, entre outras. 

10 
 

00 
 

2. Visitas domiciliares 

Os universitários realizaram visita à casa das famílias 
cadastradas para acompanhamento da situação de cada  
criança (Se elas freqüentam a escola, recebem vacinação, 
etc).  

Não ofertado 02 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
 

    Instituição: Escola Municipal São Francisco de Assis.               



  

Michelle Maria Detoni, Claudete Maria Noll, Maria Aparecida.                                                                 

                                          

 
 
Instituição: Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São 
Vicente de Paulo – Ação Social São Vicente de Paulo.         
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A Instituição realiza atividades que visam proporcionar à criança e ao adolescente 
um ambiente sadio que desperte valores legados à interrupção do processo de degradação 
e que possibilite seu desenvolvimento pessoal e educacional. 
 
Responsável geral: Irmã Luiza Menin. 
Responsável pelas atividades: Keila Bet.                          
Público envolvido: Crianças e adolescentes.         
 
Quadro 128 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 o odnahlitrap
mo

C .1
sa

be
r 

1. Água e saúde 
Os universitários desenvolveram atividades relacionadas à 
conscientização do uso racional da água e os problemas de 
contaminação existentes no rio municipal. 

04 00 

2. É o bicho 
Os universitários desenvolveram atividades de conscientização 
sobre cuidados com os animais domésticos. Na tentativa de 
minimizar possíveis maus tratos. 

02 00 

3. Na onda 
Os universitários desenvolveram atividades que propiciassem 
a reflexão sobre questões de estética pessoal, com vistas à 
melhoria da imagem pessoal e melhora da auto-estima. 

00 01 

4. Economia 
doméstica 
 

Os universitários prestaram orientações à comunidade 
relacionadas a planejamento financeiro doméstico.  02 00 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 33 – 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 2005 
CÂMPUS TOLEDO 

REDE INTERNA – PROGRAMAS GERIDOS PELO PROJETO COMUNITÁRIO 

 
PROJETO MUTIRÃO 
 
Projeto: Mutirão do reforço escolar. 
Responsável geral: Edvanina de Souza Costa Queiroz e Michelle Maria Detoni 
Co-Responsável: Renata de Martins Faria Vieira Heis. 
Público envolvido: Crianças de 0 a 3 anos.  
 
Quadro 129 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Ações Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

 
oãritu

M otejorP .1
 1. Mutirão do reforço 

escolar 
Os universitários elaboraram apostila de apoio e realizaram 
atividade de reforço escolar com crianças de 0 a 3 anos. Não ofertado 03 

2. Mutirão 
desenvolvimento de 
material para 
recreação. 

Os universitários elaboraram apostila de apoio e realizaram 
atividade recreativa com crianças de 3 a 6 anos. Não ofertado 03 

3. Mutirão 
Desenvolvimento de 
material para reforço 
escolar em 
matemática. 

Os universitários elaboraram apostila de apoio e realizaram 
atividade de reforço escolar de matemática para turmas de 1ª 
a 4ª séries. 

Não ofertado 05 

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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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2005 
CÂMPUS TOLEDO 

REDE INTERNA – TEIA ACADÊMICA 

 
PROJETOS INTERNOS 
 
Curso: Engenharia de Produção Agroindustrial. 
Projeto: Aprender brincando. 
 
Objetivo: Ministrar reforço escolar de matemática e português para crianças das 2ª séries. 

 
Professora responsável: Michelle Maria Detoni. 
Local de realização: Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC). 
Público envolvido: Alunos de 2ª série. 
 
Quadro 130 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Aprender brincando. Os universitários realizam atividade de reforço escolar em   
português e raciocínio matemático. Não ofertado 01 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Engenharia de Produção. 
Projeto 1: Cuidados na produção.  
Objetivo: Melhorar o sistema de produção da avicultura e postura para aumento da 
rentabilidade.  
 
 
Projeto 2: Curso de violão. 
Objetivo: Ensinar os internos a tocar violão. 

 
Professora responsável: José Cardoso Sobrinho. 
Local de realização: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança Cristo 
Rei.  
Público envolvido: Internos em reabilitação. 
 
Quadro 131 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Cuidados na produção Os universitários transmitiram aos internos, informações que 
auxiliassem a melhora dos sistemas de produção da Fazenda. Não ofertado 03 

2. Curso de violão. Os universitários ministraram aos internos fundamentos para 
prática de violão. Não ofertado 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

 
 



   
Curso: Medicina Veterinária. 
Projeto: Posse responsável de cães e gatos. 
 

 

 

109 

Objetivo: Instruir as crianças da comunidade participantes do Projeto Pastoral da 
Criança de Toledo, quanto aos cuidados básicos adotáveis em seus animais de 
estimação e as medidas de higiene necessárias na prevenção de zoonoses. 

 
Professora responsável: Michelle Maria Detoni. 
Local de realização: Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC). 
Público envolvido: Alunos de 2ª série. 
 
Quadro 132 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Posse responsável de 
cães e gatos. 

Os universitários realizaram atividades lúdicas utilizando  
teatro de fantoches, com a finalidade de conscientizar as 
crianças sobre os riscos da aquisição de doenças transmitidas 
por animais de estimação. 

Não ofertado 05 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 
 
Curso: Medicina Veterinária. 
Projeto: Posse Responsável de Cães e Gatos. 
 
Objetivo: Instruir as crianças de 1a a 4a séries das escolas municipais de Toledo, quanto 
aos cuidados básicos adotáveis em seus animais de estimação e as medidas de higiene 
necessárias na prevenção de zoonoses. 

 
Professora responsável: Eliane Harumi Yorinori. 
Local de realização: Escolas Municipais de Toledo. 
Público envolvido: Crianças de 1a a 4a séries das escolas municipais 
 
Quadro 133 – Atividades desenvolvidas no ano de 2005 

Atividades Descrição 
Nº de inscritos 2005 
1º Sem. 2º Sem. 

1. Posse responsável de 
cães e gatos. 

Os universitários realizaram atividades lúdicas utilizando  
teatro de fantoches, com a finalidade de conscientizar as 
crianças sobre os riscos da aquisição de doenças transmitidas 
por animais de estimação. 

Não ofertado 16 

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) 
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