
0 
 

 



1 
 

EXPEDIENTE

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR 

Reitor
Ir. Clemente Ivo Juliatto

Vice-Reitor
João Oleynik

Pró-Reitor de Graduação e Pesquisa
Robert Carlisle Burnett

Pró-Reitor de Administração e Planejamento  
Valdecir Cavalheiro

Pró-Reitor Comunitário e de Extensão
Ricardo Tescarolo

Diretora de Relações Internas
Adalgisa Aparecida de Oliveira Gonçalves

Coordenadora do Núcleo de Projetos Comunitários
Mari Regina Anastácio

Equipe de apoio
Adriana Aparecida Dambros da Silva
Anderson Moreira Prestes 
Ângela Maria de Lara
Angélica Aparecida da Silva
Cesar Augusto Rufatto
Carlos Alberto Braile
Danielle da Motta Ferreira Fialho
Débora Ester Feola
Edson Ramos Quirino
Francielle Braznick
Gislene Karine Stradioto Mazepa
Lícia Maria Munhoz Manzano
Luana Borges dos Santos
Márcia Regina Piotto Amaro
Marisa da Costa
Wlademir Duran



2

O Projeto Comunitário propicia uma vivência 
coletiva que privilegia a cultura do nós, ao invés da 
cultura do eu, enfatizando o poder da união, por meio 
da contribuição de cada envolvido. Sem acreditar na 
ilusão de que podemos mudar o mundo, mas, que cada 
indivíduo pode, dentro de suas possibilidades, assumir 
sua parcela de responsabilidade e agir no que estiver ao 
seu alcance.

O foco das ações, neste sentido, gira em torno 
de propiciar aos acadêmicos experiências que envolvam 
a empatia nas relações sociais, por meio do contato 
com realidades que ultrapassam o seu cotidiano e 
ampliam o seu repertório pessoal, com lições e 
aprendizados que não podem ser encontrados nos livros.  
Essas experiências têm o objetivo de propiciar que os 
acadêmicos saiam de uma possível condição de 
indiferença, para uma atitude de indignação e ação 
positiva e transformadora. Esta semente de esperança 
deve ser a que irá permanecer nos corações de nossos 
jovens. 

O propósito é desparalisar, evitando que a 
acomodação e a indiferença se tornem atitudes comuns 
diante dos absurdos e das situações alarmantes com as 
quais nos deparamos constantemente na vida coletiva. 

A intenção é desenvolver a sensibilidade 
solidária por meio do desenvolvimento de competências 
sociais, a partir da experiência vivencial com a 
solidariedade. Semear a consciência solidária e a 
cultura de paz, por meio da reflexão e ação, para que 
assim os acadêmicos se comprometam efetivamente 
enquanto cidadãos humanos e planetários.

Nossa gratidão a todos os atores envolvidos 
nessa proposta coletiva, construída a muitas mãos e 
corações solidários.

Mari Regina Anastácio
Coordenadora do Núcleo de Projetos Comunitários da PUCPR
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O Projeto Comunitário na PUCPR  

 
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. É operacionalizado por meio de planos de 
ações previamente aprovados pelo Núcleo de Projetos Comunitários, 
vinculado  à Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão.

Apresenta-se também, como uma estratégia de aprendizagem 
inovadora, uma vez que é vivencial, ou seja, o acadêmico tem a possibilidade 
de experimentar situações reais, e não apenas contemplá-las teoricamente, o
que vem apresentado resultados significativos. 

Por tratar-se de uma atividade curricular comum a todos os cursos de 
graduação, está presente em todos os câmpus da PUCPR: Câmpus Curitiba e 
Câmpus São José dos Pinhais desde 2002; Câmpus Londrina desde 2004; 
Câmpus Toledo desde 2005 e Câmpus Maringá, a partir de 2006. 

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

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

¹ PA (Programa de Aprendizagem) – Substitui o termo disciplina dentro da nova concepção de ensino 
– aprendizagem adotada pela PUCPR a partir da reestruturação pedagógica ocorrida em 2000. 
“Condições e procedimentos que facilitam o desenvolvimento do processo de aprendizagem”. 
(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, 2000, p. 73). 
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A REDE SOCIAL DO PROJETO COMUNITÁRIO 

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

A rede social do Projeto Comunitário integra:   

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

Termo de Cooperação Técnica.

b) Programações internas (Rede Interna):
b.1) Teia Institucional:  

Vinculada à Associação Paranaense de Cultura APC, 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); 
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Centro Social Marcelino Champagnat.    

b.2) Teia acadêmica:  
Proposições oriundas de acadêmicos dos cursos de graduação 
(individualmente ou em equipe), vinculadas à área acadêmica e/ou 
instituições sociais; 
Proposições oriundas de professores dos cursos de graduação. 

b.3) Programas geridos pelo Núcleo de Projetos Comunitários:
Programas sociais organizados e geridos pelo Núcleo de Projetos 

Comunitários, a saber:
Programa Mutirão: compreende ações ambientais e/ou sócio-
educativas de interesse de organizações sociais e comunidades em 
situação de vulnerabilidade; 
Programa Comunhão de Saberes: voltado à atuação em escolas públicas  
municipais e estaduais. Configura-se como um conjunto de ações que 
buscam a  inclusão educacionale inclusão socialmediante ações   
complementares à escola; 
Programa Venha Brincar na PUCPR: ocorre nas dependências da PUCPR  
(Câmpus Curitiba) voltado para crianças em situação de vulnerabilidade 
social. O objetivo é ofertar ações culturais e lúdico-educativas que 
promovam a cidadania e colaborem para a inclusão social. Está 
vinculada a essas ações, a estruturação de sonhos futuros, cuja base de 
construção é continuar estudando; 
Programa Caravanas (cidadania, saúde, escolar, solidária e ambiental):  
sempre desenvolvidas em comunidades carentes. A intenção dessa 
proposta é refletir a situação social da comunidade e a partir dessa 
compreensão trocar conhecimentos, criando a conscientização social e 
a mobilização solidária;  
Programa Integralidade Ecológica: compreende um conjunto de 
projetos na área ambiental e, também, insere transversalmente o tema 
ecologia em diversas frentes de atuação do Núcleo de Projetos 
Comunitários, por meio da educação e a conscientização ecológica 
junto aos diversos públicos atendidos. 
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A OPERACIONALIZAÇÃO 

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

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

 
Primeira etapa  -   Participação dos acadêmicos na Etapa de Preparação. É pré- 
requisito para realizar a inscrição nas ações sociais ofertadas pelo Núcleo de 
Projetos Comunitários. Durante a Etapa de Preparação são repassadas 
informações aos acadêmicos e realizadas discussões relacionadas às questões 
sociais que emergem da realidade, com o intuito de sensibilizá-los para 
atuação nas ações sociais.  
 
Segunda etapa - Inscrição pelos acadêmicos nas ações sociais no site do  
Projeto Comunitário.  
 
Terceira etapa  - Realização das ações sociais pelos acadêmicos. 
 
Quarta etapa  -  Preenchimento da Avaliação Final via site do Projeto  
Comunitário, ou sistema IGER, referente a cada inscrição e ação realizada.  
 
Quinta etapa  - Validação de freqüência dos acadêmicos pelo Núcleo de 
Projetos Comunitários (formulário encaminhado pelos responsáveis 
institucionais).  
  
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Esferas avaliadas:  
Acadêmicos avaliam: O Núcleo de Projetos Comunitários, a instituição e   

a ação desenvolvida; sua atuação; indicam quais habilidades e competências 
que julgam ter desenvolvido e em que grau. 

Instituições avaliam: O Núcleo de Projetos Comunitários; se auto-  
avaliam e também os resultados obtidos por meio da atuação dos acadêmicos. 

Núcleo de Projetos Comunitários avalia: Instituições e ações 
desenvolvidas. 

Cada uma dessas esferas possui um conjunto específico de instrumentos 
de coleta e tratamento de dados.   

Vertentes avaliadas  
Pedagógica: sendo um programa de aprendizagem possui um conjunto  

de habilidade a serem desenvolvidas. 
Operacional: avaliação dos procedimentos de condução da atuação do 

Núcleo de Projetos Comunitários.
 

 
Social: resultados obtidos na prática social.  

 

  



12

O PROJETO COMUNITÁRIO EM DADOS

Alunos de 54 cursos de 
graduação da PUCPR participam do 

Projeto Comunitário.

Por semestre , são feitas cerca de

3.200 inscrições.

Oferta cerca de 1.800 atividades
por semestre ; essas, inseridas em cerca de 

300 projetos diferentes.

O Projeto Comunitário conta hoje com 

99 parceiros, atuando em

128 locais, em 28 municípios do 
estado do Paraná .

Atende cerca de 70 mil beneficiários 
por semestre.



13

OFERTA DE ATIVIDADES 

 
Em 2008, o levantamento estatístico foi realizado com a junção dos 

dados de todos os câmpus da PUCPR (Curitiba, Londrina, Maringá, São José  
dos Pinhais e Toledo), nos quais o Projeto Comunitário atua com equipes 
locais, com exceção de São José dos Pinhais que fica sob responsabilidade do 
Câmpus Curitiba. 

O Quadro 01 reflete o número de atividades ofertadas no ano de 2008, 
por rede, sendo que a Rede Externa compreende todas as Instituições Sociais 
do Primeiro e Terceiro Setor - parceiras do Núcleo de Projetos Comunitários; 
e a Rede Interna os Programas geridos pelo Núcleo de Projetos Comunitários 
como: Programa Mutirão, Programa Caravana Solidária, Programa Caravana 
Escolar, Programa Comunhão dos Saberes, Programa Venha Brincar na PUC e 
Programa Integralidade Ecológica; também fazem parte da Rede Interna os 
Programas Institucionais: Proações, Hospitais da Aliança e Saúde e CEI 
Marcelino Champagnat. 

 
Quadro 01 – Oferta de atividades por rede 

REDE EXTERNA 1712
REDE INTERNA 2203

TOTAL 3915
Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 01 – Oferta de atividades por rede

Rede
Externa

44%
Rede

Interna
56%

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

As atividades sem pré-requisito são aquelas em que não há exigência do 
acadêmico pertencer a um determinado curso. Em 2008, o Projeto 
Comunitário ofertou 2.443 atividades sem qualquer tipo de pré-requisito, ou 
seja, qualquer acadêmico poderia se inscrever, sendo que cada atividade 
possui no mínimo 1 (uma) vaga e no máximo 40 (quarenta).



14

Quadro 02 – Oferta de atividades com e sem pré-requisitos 
ATIVIDADES ATIVIDADES OFERTADAS

Com Pré-Requisito 1472
Sem Pré-Requisito 2443
TOTAL 3915

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)  

Gráfico 02 – Oferta de atividades com e sem pré-requisitos 

Sem 
Pré-Requisito

62%

Com
 Pré-Requisito

38%

 Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)  

 

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

 

 

Quadro 03 – Oferta de atividades para formandos 
ATIVIDADES ATIVIDADES OFERTADAS

Formandos 1827
Não Formandos 2088
TOTAL 3915

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 03 – Oferta de atividades para formandos  

Formandos
47%

Não
Formandos

53%

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

Quadro 04 – Oferta de atividades por turno 
TURNO QUANTIDADE
Manhã 1561
Tarde 1231
Noite 125
Manhã/tarde 975
Tarde/Noite 2
Imersão 12
M/T/N 9
TOTAL 3915

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)  
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Gráfico 04 – Oferta de atividades por turno

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 05 – Oferta de atividades por realização
GERAL

Durante a Semana 2827
Final de Semana 1081
Semana Completa 7
TOTAL 3915

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 05 – Oferta de atividades por realização

Durante
 a Semana

72,2%
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Semana
27,6%

Semana 
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Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Quadro 06 – Oferta de atividades por área
GERAL

Cidadania e valores humanos 365
Cultura 708
Educação 1065
Esporte e recreação 1040
Geração de renda 41
Meio ambiente 236
Saúde 460
TOTAL 3915

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

 Gráfico 06 – Oferta de atividades por área 

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 07 – Oferta de atividades por público
GERAL

Adultos 122
Adolescentes e crianças 2248
Comunidade 818
Dependentes químicos 9
Idosos 281
Índios 11
Pacientes hospitalares 211
Pessoas com transtornos mentais 11
Pessoas com deficiência 204
TOTAL 3915

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 07 – Oferta de atividades por público 

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Média de vagas de 32 horas GERAL  

Quadro 08 – Oferta de atividades por realização 
REALIZAÇÃO

Durante a semana 8024,5
Final de semana 2853,6
Semana completa 15,6

10893,7
Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)  

 

Gráfico 08 – Oferta de atividades por realização  
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74% 

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

 Quadro 09 – Oferta de atividades para formandos  

FORMANDOS
Formandos 4747,6
Não formandos 6146,1

10893,7
Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)  
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Gráfico 09 – Oferta de atividades paraformandos  

Formandos
44%

Não 
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56%

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 10 – Oferta de atividades por rede 

REDE
Rede Externa 4291,1
Rede Interna 6602,6

10893,7

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 10 – Oferta de atividades por rede  

R ede Externa
39,4%

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Quadro 11 – Oferta de atividades com e sem pré-requisito  
ATIVIDADES

Com Pré-Requisito 4004,9
Sem Pré-Requisito 6888,8

10893,7
Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 11 – Oferta de atividades com e sem pré-requisito   

C o m
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63,2%

Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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O PROJETO COMUNITÁRIO E OS OITO JEITOS DE MUDAR O MUNDO 

Dados do ano de 2008
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

9,1%das atividades ofertadas objetivam melhorar a

qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.

76,9%das atividades ofertadas buscam propiciar

educação básica de qualidade para todos.

1,6% das atividades ofertadas objetivam acabar 
com a fome e a miséria

0,5%das atividades ofertadas buscam promover a

igualdade entre os sexos e valorização da mulher.

5,1%das atividades ofertadas são destinas a

combater a AIDS, a Malária e outras doenças. 

6,8% das atividades ofertadas envolvem todo
mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 
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ATIVIDADES OFERTADAS PELO PROJETO COMUNITÁRIO EM 2008

Quadro 12 – Oferta de atividades com e sem pré-requisito
Jeitos de mudar o mundo Atividades Porcentagem

1 Acabar com a fome e a miséria 48 1,2%
2 Educação básica de qualidade para todos 2254 57,6%
3 Igualdade entre os sexos e valorização da mulher 12 0,3%
6 Combater a AIDS, a Malária e outras doenças 148 3,8%
7 Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 268 6,8%
8 Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento 200 5,1%

Atividades que se enquadram nos 8 jeitos de mudar o mundo 2930 74,8%
Atividades que não se enquadram em nenhum dos 8 jeitos de mudar o 

mundo
985 25,2%

TOTAL DE ATIVIDADADES OFERTADAS EM 2008 3915 100%
Fonte: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 12 - Atividades ofertadas pelo Projeto Comunitário - Ano 2008
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Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

Gráfico 13 – Atividades ofertadas pelo Projeto Comunitário - Ano 2008  
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ATIVIDADES RELACIONADAS À META 01

 
Em 2008, o Projeto Comunitário sistematizou 48 atividades, inseridas em 10 linhas de 

ações distintas que seguem abaixo especificadas: 
 
1. Qualidade de vida – Bons hábitos alimentares   
Instituição/Local de realização:  Escola Municipal CEI David Carneiro. 
Público envolvido:  Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade. 
 
 
2. Caravana Escolar – Alimentação saudável   
Instituição/Local de realização: Centro de Educação Integral Érico Veríssimo. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
3. Alimentos – Culinária em São José dos Pinhais    
Instituição/Local de realização:  Programa de Ação Comunitária e Ambiental - ProAção - São 
José dos Pinhais. 
Público envolvido: Adolescentes e crianças. 
 
 
4. Alimentação balanceada   
Instituição/Local de realização:  AMENA – Associação Mantenedora de Ensino Alternativo. 
Público envolvido: Portadores de necessidades especiais. 

 
 

5. Comendo bem, vivendo melhor  
Instituição/Local de realização:  APROSES – Assistência e Promoção Social Exército da 
Salvação. 
Público envolvido:  Comunidades carentes. 
 
 
6. Culinária  
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda. 
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.         
 
 
7. Coleta de alimentos   
Instituição/Local de realização: Associação Sagrada Família. 
Público envolvido:  Comunidade carente.          
 
 
8. Reciclagem de alimentos  
Instituição/Local de realização: Associação Sagrada Família. 
Público envolvido:  Comunidade carente.          
 
9. Café colonial solidário  
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda. 
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.         
 
10. Oficina culinária  
Instituição/Local de realização:  CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial de Toledo.         
Público envolvido: Pacientes com transtornos mentais.  

1,6% das atividades ofertadas objetivam acabar com a
com a fome e a miséria
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ATIVIDADES RELACIONADAS À META 02

Em 2008, o Projeto Comunitário sistematizou 2.254 atividades, inseridas em 27 linhas de 
ações distintas que seguem abaixo especificadas:

1. Dança
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

2. Escolinha de futsal e promoção de torneios 
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

3. Escolinha de xadrez e promoção de torneios 
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

4. Hora do conto 
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

5. Jornal eletrônico da escola 
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

6. Leitura na biblioteca de 5ª a 8ª série 
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

7. Leitura na biblioteca de Pré a 4ª série 
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

8. Oficina de desenho
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

9. Oficina de ginástica
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

10. Rádio escola
Instituição/Local de realização: APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.
Público envolvido: Alunos e familiares.

76,9%das atividades ofertadas buscam propiciar
educação básica de qualidade para todos
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11. Recreação  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
12. Recreio dirigido   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
13. Reforço escolar Matemática 1ª a 4ª série  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
14. Reforço escolar Matemática 5ª a 6ª série   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
15. Reforço escolar Matemática 7ª a 8ª série  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
16. Reforço Língua Portuguesa 1ª a 4ª série   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
17. Reforço Língua Portuguesa 5ª e 6ª série  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
18. Reforço Língua Portuguesa 7ª e 8ª série  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
19. Reforço escolar Língua Portuguesa 1 ª a 4 ª série   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
20. Reforço escolar Língua Portuguesa 7 ª a 8 ª série   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
21. Revitalização do espaço escolar  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
22. Literatura na biblioteca  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
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23. Oficina de grafitagem   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
24. Pintura em tela  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
25. Escolinha de vôlei e promoção de torneios  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
26. Jogos internos  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
27. Auxílio na utilização de Internet   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
 
 
ATIVIDADES RELACIONADAS À META 03 

 
Em 2008, o Projeto Comunitário sistematizou 12 atividades, inseridas em 3 linhas de 

ações distintas que seguem abaixo especificadas: 
 
1. Orientações à menina mãe   
Instituição/Local de realização:  Associação de Proteção à infância Vovô Vitorino. 
Público envolvido:  Crianças e Adolescentes. 
 
 
2. Só para as mães   
Instituição/Local de realização:  FEPE - Fundação Ecumênica de Apoio ao Excepcional. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
3. Valorização da mulher   
Instituição/Local de realização:  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.  
Público envolvido:  Adultos. 
 
 
 
 
 
 

0,5% das atividades ofertadas buscam promover 

a igualdade entre os sexos evalorização da mulher. 
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ATIVIDADES RELACIONADAS À META 06 
 

 
 
Em 2008, o Projeto Comunitário sistematizou 148 atividades, inseridas em 48 linhas de 

ações distintas que seguem abaixo especificadas: 
 
1. Qualidade de vida   
Instituição/Local de realização:  APMF Col. Est. Senhorinha de Moraes Sarmento. 
Público envolvido:  Adolescentes. 
 
 
2.  Caravana Escolar - Atividades físicas   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Érico Veríssimo. 
Público envolvido:  Crianças e Adolescentes. 
 
 
3. Caravana Escolar - Prevenção ao uso de drogas   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral do Expedicionário. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
4.  Caravana Escolar - Saúde é vida  
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Ulisses Falcão Vieira. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
5.  Caravana Escolar - Reforço de Espanhol 
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Ulisses Falcão Vieira. 
Público envolvido:  Crianças e Adolescentes. 
 
 
6.  Caravana Escolar - Orientação à saúde 
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral José Wanderley Dias. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
7. Oficina de sexualidade por meio de tecnologias alternativas  
Instituição/Local de realização:  Proação - Núcleo Comunitário de Paranaguá. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
8.  Oficina drogadição com uso de tecnologias alternativas  
Instituição/Local de realização:  Proação - Núcleo Comunitário de Paranaguá. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
9. Atividades físicas e de lazer  
Instituição/Local de realização:  Escola Municipal Vereador João Stival. 
Público envolvido:  Adolescentes, comunidade e crianças. 
 
 
10. Oficina da alegria  
Instituição/Local de realização:  Escola Mun. Vereador João Stival. 
Público envolvido:  Adolescentes, comunidade e crianças. 

5,1% das atividades ofertadas são destinas a

combater a AIDS, a Malária e outras doenças.
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11. Palestras e práticas de saúde preventiva  
Instituição/Local de realização:  Secret. Munic. Prom. Social SJP. 
Público envolvido:  Idosos. 
 
 
12. Cuidados pessoais  
Instituição/Local de realização:  Secret. Munic. Prom. Social SJP. 
Público envolvido:  Idosos. 
 
 
13. Orientações à saúde no grupo  
Instituição/Local de realização:  PROAÇÃO - Núcleo Comunitário de Tijucas do Sul. 
Público envolvido:  Idosos. 
 
 
14. Fisioterapia preventiva  
Instituiçã o/Local de realização:  PROAÇÃO - Núcleo Comunitário de Tijucas do Sul.  
Público envolvido:  Crianças e Adolescentes. 
 
 
15. Higiene bucal  
Instituição/Local de realização:  PROAÇÃO - Núcleo Comunitário de Tijucas do Sul. 
Público envolvido:  Crianças e Adolescentes. 
 
 
16. Oficina da alegria  
Instituição/Local de realização:  Esc. Mun. Prof.ª Maria Marli Piovezan. 
Público envolvido:  Alunos, crianças, comunidade. 
 
 
17. Qualidade de vida - Palestra na área de saúde  
Instituição/Local de realização:  Centro Ed. José Lamartine C. O. Lyra.  
Público envolvido:  Alunos. 
 
 
18. Orientação e diagnóstico em fisioterapia  
Instituição/Local de realização:  Hospital Maternidade Alto Maracanã. 
Público envolvido:  Pacientes do Hospital, Comunidade e gestantes internadas. 
 
 
19.  Cuidando da saúde da criança 
Instituição/Local de realização:  C.E.I Maria Cecília. 
Público envolvido:  Crianças de 2 a 5 anos.  
 
 
20. Cuidados com animais domésticos 
Instituição/Local de realização:  APA - Associação Promocional e Assistencial de Toledo. 
Público envolvido:  Idosos. 
 
 
21. Oficinas de atividades físicas  
Instituição/Local de realização:  CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial. 
Público envolvido:  Pacientes com transtornos mentais.  
 
 
22. Mini palestras: adolescência e sexualidade 
Instituição/Local de realização:  Colégio Estadual João Arnaldo Ritt. 
Público envolvido:  Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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23. Pressão arterial  
Instituição/Local de realização:  Hospital Bom Jesus. 
Público envolvido:  Pacientes hospitalares. 
 
 
24. Sensibilizando o cuidador  
Instituição/Local de realização:  Hospital Bom Jesus. 
Público envolvido:  Pacientes hospitalares. 
 
 
25. Mini palestras: higiene e sexualidade   
Instituição/Local de realização:  Centro Social Marista Marcelino Champagnat. 
Público envolvido:  Adolescentes e Crianças. 
 
 
26. Orientações fisioterápicas  
Instituição/Local de realização:  Secretaria Municipal de Promoção Social de São José dos 
Pinhais. 
Público envolvido:  Idosos. 
 
 
27. Orientação nutricional  
Instituição/Local de realização:  Hospital Colônia Adauto Botelho.  
Público envolvido:  Dependentes químicos. 
 
 
28. Orientações de saúde  
Instituição/Local de realização:  Hospital Colônia Adauto Botelho. 
Público envolvido:  Dependentes químicos. 
 
 
29. Orientações comportamentais  
Instituição/Local de realização:  CESEE - Centro Sócio Educacional Esperança.   
Público envolvido: Crianças e adolescentes. 
 
 
30.  Higiene pessoal e primeiros socorros  
Instituição/Local de realização:  CESEE - Centro Sócio Educacional Esperança.   
Público envolvido: Crianças e adolescentes. 
 
 
31. Brincando com a higiene  
Instituição/Local de realização:  Escola Municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto. 
Público envolvido:  Adolescentes e Crianças. 
 
 
32. Exercícios para a vida  
Instituição/Local de realização:  Escola Municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
33. Mutirão dia nacional da saúde mental  
Instituição/Local de realização:  Hospital Colônia Adauto Botelho. 
Público envolvido:  Pacientes com transtornos mentais.  
 
 
34. Qualidade de vida - Palestras: prevenção na saúde   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Ritta Anna de Cássia. 
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Público envolvido: Alunos, crianças. 
 
 
35. Oficina de relaxamento  
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Ritta Anna de Cássia. 
Público envolvido: Alunos, crianças. 
 
 
36. Oficina de sexualidade  
Instituição/Local de realização:  Centro Sócio Educativo Padre Giocondo. 
Público envolvido: Adolescentes, adolescentes em situação de risco pessoal e social e 
Crianças. 
 
 
37. Oficina da saúde e recreação para idosos  
Instituição/Local de realização:  PROAÇÃO - Núcleo Comunitário de Tijucas do Sul.   
Público envolvido:  Idosos. 
 
 
 
38. Oficina de saúde bucal  
Instituição/Local de realização:  PROAÇÃO - Núcleo Comunitário de Tijucas do Sul.   
Público envolvido : Adolescentes, crianças, comunidade e idosos. 
 
 
39. Oficina de cuidados pessoais e sexualidade  
Instituição/Local de realização:  PROAÇÃO - Núcleo Comunitário Fazenda Rio Grande.   
Público envolvido: Adolescentes, crianças e comunidade. 
 
 
40. Oficina de higiene e comportamento  
Instituição/Local de realização:  Hospital Maternidade Alto Maracanã. 
Público envolvido:  Alunos de 1ª a 4ª Séries. 
 
 
41. Oficina da saúde e prevenção  
Instituição/Local de realização:  Hospital Maternidade Alto Maracanã. 
Público envolvido:  Alunos de 1ª a 4ª Séries. 
 
 
42. Oficina de sexualidade  
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba. 
Público envolvido:  Adolescentes. 
 
 
43. Oficina da saúde  
Instituição/Local de realização:  5º Batalhão da Polícia Militar. 
Público envolvido:  Crianças e adolescentes. 
 
 
44. Cuidados com o corpo  
Instituição/Local de realização:  5º Batalhão da Polícia Militar.  
Público envolvido:  Crianças e adolescentes. 
 
 
45. Equoterapia  
Instituição/Local de realização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Toledo.  
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais. 
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46. Saúde do idoso  
Instituição/Local de realização:  Associação Beneficente Lar da Fraternidade. 
Público envolvido: Idosos.         
 
 
47. Orientações de saúde à terceira idade  
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda. 
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.         
 
 
48. Cuidados com a saúde físico-psíquica   
Instituição/Local de realização:  APA – Associação Promocional e Assistencial de Toledo. 
Público envolvido: Idosos. 
 
 
 
ATIVIDADES RELACIONADAS À META 07 
 

 
Em 2008, o Projeto Comunitário sistematizou 268 atividades, inseridas em 41 linhas de 

ações distintas que seguem abaixo especificadas:
 
1. Educação ambiental    
Instituição/Local de realização:  Escola Mun. Wenceslau Braz. 
Público envolvido: Alunos, crianças e comunidade. 
 
 
2. Revitalização do espaço escolar    
Instituição/Local de realização:  Escola Mun. Wenceslau Braz. 
Público envolvido: Alunos, crianças e comunidade. 
 
 
3. Mutirão ambiental    
Instituição/Local de realização:  Ruas do Centro da Cidade de Curitiba. 
Público envolvido: Comunidade. 
 
 
4. Mutirão campanha da reciclagem    
Instituição/Local de realização:  Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino.  
Público envolvido: Comunidade. 
 
 
5. Horta comunitária   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral David Carneiro. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade. 
 
 
6. Caravana Escolar - Sucata     
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Érico Veríssimo. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
7. Caravana Escolar - Educação ambiental     
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Ulisses Falcão Vieira. 

9,1% das atividades ofertadas objetivam melhorar

a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
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Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
8. Caravana Escolar - Horta    
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Ulisses Falcão Vieira. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
9. Jardinagem e ervas medicinais    
Instituição/Local de realização:  PROAÇÃO - Núcleo Comunitário de São José dos Pinhais  .  
Público envolvido: Adolescentes e crianças. 
 
 
10. Oficina do meio ambiente com uso de tecnologias alternativas   
Instituição/Local de realização:  Proação - Núcleo Comunitário de Paranaguá. 
Público envolvido: Crianças e comunidade. 
 
 
11. Mudando a paisagem da escola  
Instituição/Local de realização:  Escola Mun. Vereador João Stival. 
Público envolvido: Adolescentes, comunidade e crianças. 
 
 
12. Movimente-se  
Instituição/Local de realização:  APROSES - Assistência e Promoção Social Exército da   
Salvação. 
Público envolvido:  Comunidades carentes. 
 
 
13. Manejo do solo e cultura   
Instituição/Local de realização:  Ação Social Família Camiliana. 
Público envolvido:  Adolescentes, adultos, crianças,idosos e jovens.  
 
 
14. Acantonamento ecológico   
Instituição/Local de realização:  Zoológico – Casa de Acantonamento – Curitiba/PR.   
Público envolvido:  Alunos portadores de necessidades especiais, Comunidade de Baixa 
Renda, Pacientes de Hospital, Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Crianças de 
aceleração 3º e 4º séries, adolescentes, adultos, alunos e jovens. 
 
 
15. Zooterapia   
Instituição/Local de realização:  Zoológico – Casa de Acantonamento – Curitiba/PR.     
Público envolvido:  Alunos portadores de necessidades especiais, Comunidade de Baixa 
Renda, Pacientes de Hospital, Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Crianças de 
aceleração 3º e 4º séries, adolescentes, adultos, alunos e jovens. 
 
 
16. Orientação ao visitante no Centro de Educação Ambiental   
Instituição/Local de realização:  Zoológico Municipal de Curitiba. 
Público envolvido:  Alunos portadores de necessidades especiais, Comunidade de Baixa 
Renda, Pacientes de Hospital, Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Crianças de 
aceleração 3º e 4º séries, adolescentes, adultos, alunos e jovens. 
 
 
17. Orientação ao visitante no Zoológico   
Instituiç ão/Local de realização:  Zoológico Municipal de Curitiba. 
Público envolvido:  Alunos portadores de necessidades especiais, Comunidade de Baixa 
Renda, Pacientes de Hospital, Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Crianças de 
aceleração 3º e 4º séries, adolescentes, adultos, alunos e jovens. 
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18. Visita orientada no Zoológico   
Instituição/Local de realização:  Zoológico Municipal de Curitiba. 
Público envolvido:  Alunos portadores de necessidades especiais, Comunidade de Baixa 
Renda, Pacientes de Hospital, Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Crianças de 
aceleração 3º e 4º séries, adolescentes, adultos, alunos e jovens. 
 
 
19. Brinquedoteca e a sobrevivência da terra   
Instituição/Local de realização:  Centro Sócio Educacional Esperança. 
Público envolvido:  Crianças e adolescentes. 
 
 
20. Oficina de viveiro de flores   
Instituição/Local de realização:  FEPE – Fundação Ecumênica de Apoio ao Excepcional.    
Público envolvido:  Crianças, adolescentes, alunos portadores de necessidades especiais, 
famílias dos alunos e grupo de mães. 
 
 
21. Horticultura – Educação ambiental    
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
22. Oficina de ginástica laboral   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
23. Revitalização do espaço escolar   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
24. Cuidados com a saúde físico-psíquica  

 APA – Associação Promocional e Assistencial de Toledo. 
Público envolvido: Idosos. 
 
 
25. Ajudando os idosos nos cuidados com o jardim e a horta   
Instituição/Local de realização:  APA – Associação Promocional e Assistencial de Toledo. 
Público envolvido: Idosos. 
 
 
26. Cuidando da horta e jardim   
Instituição/Local de realização:  Associação Beneficente Lar da Fraternidade. 
Público envolvido: Idosos.         
 
 
27. Oficina do verde  
Instituição/Local de realização:  CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial 
Público envolvido: Pacientes com transtornos mentais.  
 
 
28. Mini palestras: cuidados com os animais domésticos  
Instituição/Local de realização:  Colégio Estadual João Arnaldo Ritt. 
Público envolvido:  Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
 
 

Instituição/Local de realização:
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29. Horta de ervas medicinais  
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.   
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.         
 
 
30. Jardim– Pomar -Paisagismo    
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.  
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.         
 
 
31. Horta de legumes e verduras   
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.   
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos  e comunidade.  
 
 
32. Jardinagem   
Instituição/Local de realização:  Fazenda Esperança Cristo Rei. 
Público envolvido: Dependentes químicos em reabilitação. 
 
 
33. Eco – Sustentabilidade: valorizando saberes indígenas    
Instituição/Local de realização:  Instituto Arapoty – Índios. 
Público envolvido:  Comunidade e índios. 
 
 
34. Oficina de sucata   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral David Carneiro. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade. 
 
 
35. Qualidade de vida   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral David Carneiro. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade. 
 
 
36. Paisagismo   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral David Carneiro. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade. 
 
 
37. Horticultura   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
38. Oficina de educação ambiental e artes  
Instituição/Local de realização:  PROAÇÃO – Núcleo Comunitário Fazenda Rio Grande.   
Público envolvido:  Adolescentes, crianças, comunidade e idosos. 
 
 
39. Jardinagem e horta  
Instituição/Local de realização:  Fazenda Esperança Cristo Rei. 
Público envolvido: Dependentes químicos em reabilitação. 
 
40. Cuidados com animais domésticos  
Instituição/Local de realização:  APA – Associação Promocional e Assistencial de Toledo. 
Público envolvido: Idosos. 
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ATIVIDADES RELACIONADAS À META 08

Em 2008, o Projeto Comunitário sistematizou 200 atividades, inseridas em 51 linhas de 
ações distintas que seguem abaixo especificadas: 

 
1. Artesanato   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Maestro Bento Mossurunga. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade. 
 
 
2. Manicura e pedicura   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral Maestro Bento Mossurunga. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade. 
 
 
3. Artesanatos manuais   
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral David Carneiro. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos, crianças, jovens e comunidade. 
 
 
4. Cidadania se aprende na escola   
Instituição/Local de realização:  APMF Col. Est. Senhorinha de Moraes Sarmento. 
Público envolvido:  Crianças, adolescentes, pais de alunos e comunidade.  
 
 
5. Caravana Solidária – Almirante Tamandaré     
Instituição/Local de realização: Almirante Tamandaré.  
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
6. Caravana Solidária – Itaperuçu     
Instituição/Local de realização: Itaperuçu. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
7. Caravana Solidária – Rio Branco do Sul     
Instituição/Local de realização: Rio Branco do Sul. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
8. Caravana Escolar – Qualidade de vida e cidadania     
Instituição/Local de realização:  Centro de Educação Integral do Expedicionário. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
9. Oficina de formação humana e valores humanos    
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Paranaguá. 
Público envolvido:  Crianças e comunidade. 
 
 
10. Informática -Iniciação ao Word    
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba. 
Público envolvido:  Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.  
 

6,8% das atividades ofertadas envolvem

todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.
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11. Informática -Excele Power Point     
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba. 
Público envolvido:  Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.  
 
 
12. Oficina de inglês   
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba. 
Público envolvido:  Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.  
 
 
13. Oficina de vendas   
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba. 
Público envolvido:  Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.  
 
 
14. Oficina de história e cultural local   
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba. 
Público envolvido:  Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.  
 
 
15. Página na Internet   
Instituição/Local de realização:  Escola Mun. Vereador João Stival. 
Público envolvido: Adolescentes, comunidade e crianças. 
 
 
16. Projeto de civismo   
Instituição/Local de realização:  Escola Mun. Vereador João Stival. 
Público envolvido: Adolescentes, comunidade e crianças. 
 
 
17. Economia pessoal   
Instituição/Local de realização:  Associação Junior Achievement Paraná. 
Público envolvido: Alunos de 5ª a 8ª séries. 
 
 
18. Empresa em ação   
Instituição/Local de realização:  Associação Junior Achievement Paraná. 
Público envolvido: Alunos de 5ª a 8ª séries. 
 
 
19. Introdução ao mundo dos negócios  
Instituição/Local de realização:  Associação Junior Achievement Paraná. 
Público envolvido: Alunos de 5ª a 8ª séries. 
 
 
20. Nosso mundo   
Instituição/Local de realização:  Associação Junior Achievement Paraná. 
Público envolvido: Alunos de 5ª a 8ª séries. 
 
 
21. Projeto formando o futuro cidadão   
Instituição/Local de realização:  Associação de Proteção à infância Vovô Vitorino. 
Público envolvido:  Adultos, Comunidade, Crianças e Jovens. 
 
 
22. Oficina de desenvolvimento pessoal para professores   
Instituição/Local de realização:  Secr. Mun. Educação Bocaiúva do Sul. 
Público envolvido: Colaboradores da instituição e a comunidade rural.  
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23. Oficina de informática para professores   
Instituição/Local de realização:  Secr. Mun. Educação Bocaiúva do Sul. 
Público envolvido: Colaboradores da instituição e a comunidade rural.  

 
 
24. Resgate da história e cultura local – Vila Angélica    
Instituição/Local de realização:  Secr. Mun. Educação Bocaiúva do Sul. 
Público envolvido: Colaboradores da instituição e a comunidade rural.  

 
 
25. Artesanatos manuais   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
26. Cidadania todo dia   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
27. Pintura em tela  
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e famil iares. 
 
 
28. Oficina de bijuteria   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
 
 
29. Oficina de manutenção de computadores   
Instituição/Local de realização:  Esc. Mun. Prof.ª Maria Marli Piovezan. 
Público envolvido:  Alunos, crianças, comunidade. 
 
 
30. Conviver para conhecer  
Instituição/Local de realização:  CESOMAR – Centro Social Marista Ir. Acácio.   
Público envolvido:  Adolescentes. 
 
 
31. Valores humanos   
Instituição/Local de realização:  EPESMEL – Escola Profissional e Social do Menor de 
Londrina. 
Público envolvido:  Adolescentes. 
 
 
32. Falando de direitos   
Instituição/Local de realização:  EPESMEL – Escola Profissional e Social do Menor de 
Londrina. 
Público envolvido:  Adolescentes. 
 
 
 
33. Software Access  
Institu ição/Local de realização:  EPESMEL – Escola Profissional e Social do Menor de 
Londrina. 
Público envolvido:  Adolescentes. 
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34. Capacitando o menor aprendiz   
Instituição/Local de realização:  Guarda Mirim de Londrina. 
Público envolvido:  Adolescentes e jovens em situação de risco social. 
 
 
35. Educação profissional e a inclusão no mundo do trabalho   
Instituição/Local de realização:  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
 
36. Informática para a família   
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.     
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.         
 
 
37. Artesanato para a família  
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.     
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.         
 
 
38. Palestras para famílias   
Instituição/Local de realização:  Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.     
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.  
 
 
39. Palestras motivacionais para deficientes físicos   
Instituição/Local de realização:  ADEFIPAL – Associação de Deficientes Físicos de Palotina.   
Público envolvido: Portadores de deficiências físicas. 
 
 
40. Pratique a paz   
Instituição/Local de realização:  Associação Comunitária da Vila de Ofícios Laranjeiras. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos e crianças. 
 
 
41. Bijuteria   
Instituição/Local de realização:  Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
42. Maquiagem artística   
Instituição/Local de realização:  Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
43. Curso de mecânica básica   
Instituição/Local de realização:  Escola Municipal CAIC Cândido Portinari. 
Público envolvido:  Comunidade. 
 
 
44. Pratique a paz   
Instituição/Local de realização:  APROSES – Assistência e Promoção Social Exército da   
Salvação. 
Público envolvido:  Comunidades carentes. 
 
 
45. Oficina de desenho   
Instituição/Local de realização:  APPF Esc. Mun. Cel. Durival Britto e Silva.  
Público envolvido:  Alunos e familiares.  
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46. Oficina de informática   
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba. 
Público envolvido:  Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.  
 
 
47. Oficina de informática  - Internet   
Instituição/Local de realização:  Proação Núcleo Comunitário de Guaraqueçaba. 
Público envolvido:  Adolescentes, crianças, comunidade e famílias.  
 
 
48. Oficinas de artes plásticas   
Instituição/Local de realização:  Escola Municipal Professora Maria Marli Piovezan. 
Público envolvido:  Alunos, crianças, comunidade. 
 
 
49. Educando para o trabalho   
Instituição/Local de realização:  EPESMEL – Escola Profissional e Social do Menor de 
Londrina. 
Público envolvido:  Adolescentes. 
 
 
50. Oficina da cidadania   
Instituição/Local de realização:  5º Batalhão da Polícia Militar. 
Público envolvido:  Crianças e adolescentes da rede pública de ensino.          
 
 
51. Oficina de crochê, tricô e tear   
Instituição/Local de realização:  CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial.  
Público envolvido: Pacientes com transtornos mentais.  
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INSCRIÇÕES 2008 

As inscrições para as atividades do Projeto Comunitário ocorrem de duas formas: via 
Internet ou apresentando uma proposta de ação alternativa. A mais comum é a via internet,  
na qual os acadêmicos utilizam 09 (nove) formas de pesquisa para inscrever-se em alguma 
atividade: 
Formas de pesquisa: 
1. Pesquisa por instituição.  
2. Pesquisa por bairro. 
3. Pesquisa por público. 
4. Pesquisa por área de atuação. 
5. Pesquisa por curso como pré-requisito. 
6. Pesquisa por dias da semana. 
7. Pesquisa por carga horária. 
8. Pesquisa por atividades sem pré-requisitos. 
9. Atividades especiais para alunos formandos (Prazo reduzido para conclusão). 
 

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

As propostas de ações alternativas podem ser apresentadas por: acadêmicos,   
professores, colaboradores, Direções de cursos de graduação ou pós-graduação e Decanatos.
Ou seja, são atividades apresentadas pela comunidade universitária ao Núcleo de Projetos 
Comunitários. Todas as propostas apresentadas são analisadas pela equipe de Técnicos do 
Núcleo de Projetos Comunitários, além da avaliação de conteúdo é efetuada uma visita 
técnica ao local onde a atividade será desenvolvida. 
 O quadro e o gráfico abaixo mostram as inscrições realizadas em 2008, em cada 
câmpus, na Rede Externa, ou seja, nas instituições parceiras do Projeto Comunitário . 
 

Quadro 13: Inscrições na Rede Externa – 2008. 

Câmpus Inscrições
Câmpus Curitiba e SJP 1.285
Câmpus Londrina 500
Câmpus Maringá 65
Câmpus Toledo 365

TOTAL 2.215
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários  

 

Gráfico 14: Inscrições na Rede Externa – 2008. 

Câmpus Maringá
3%

Câmpus Curitiba e
SJP
58%

Câmpus Londrina
23%

Câmpus
Toledo

16%

Fonte: Núcleo de Projetos  Comunitários 



41

O quadro e o gráfico abaixo mostram o total de inscrições realizadas, por câmpus, na 
Rede Interna, ou seja, ações diretamente ligadas ao Núcleo de Projetos Comunitários, 
geridas, coordenadas ou acompanhadas pelos técnicos desse núcleo. 

 
Quadro 14: Inscrições na Rede Interna – 2008. 

Câmpus Inscrições
Câmpus Curitiba e SJP 4.504 
Câmpus Londrina 208
Câmpus Toledo 70

TOTAL 4.782
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários  

Gráfico 15: Inscrições na Rede Interna – 2008. 
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O quadro e o gráfico a seguir apresentam o total de inscrições realizadas no ano de 
2008, separadamente por câmpus. 

Quadro 15: Inscrições por câmpus – 2008. 

Câmpus Inscrições
Câmpus Curitiba e SJP 5.789
Câmpus Londrina 708
Câmpus Maringá 65
Câmpus Toledo 435

TOTAL 6.997
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.  

Gráfico 16: Inscrições por câmpus – 2008.  
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Quadro 16: Inscrições por Rede – 2008. 

Rede Inscrições

Rede Externa 2.215

Rede Interna 4.782

TOTAL 6.997
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.  

 

Gráfico 17: Inscrições por Rede – 2008. 
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Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.  
 

Quadro 17: Inscrições por câmpus e semestre –Rede Externa – 2008.   

Câmpus 1º Sem. 2008 2º Sem. 2008
Ctba e Sjp 724 561
Londrina 204 296
Maringá 0 65
Toledo 257 108
TOTAL 1185 1030

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.
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Gráfico 18: Inscrições por câmpus e semestre – Rede Externa – 2008.   

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.  

 

Quadro 18: Inscrições – Rede Interna – Programas Geridos pelo PC – 2008.    

Câmpus 1º Sem. 2008 2º Sem. 2008
Ctba e Sjp 1272 1271
Londrina 129 78
Maringá 0 0
Toledo 0 0
TOTAL 1401 1349

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.

 

Gráfico 19: Inscrições – Rede Interna – Programas Geridos pelo PC – 2008.     

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.
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Quadro 19: Inscrições – Rede Interna – Teia Institucional – 2008.     

Câmpus 1º Sem. 2008 2º Sem. 2008
Ctba e Sjp 880 674
Londrina 0 0
Maringá 0 0
Toledo 0 0
TOTAL 880 674

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.

 

Gráfico 20: Inscrições – Rede Interna – Teia Institucional – 2008.  

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.  
Quadro 20: Inscrições – Rede Interna – Teia Acadêmica – 2008.   

Câmpus 1º Sem. 2008 2º Sem. 2008
Ctba e Sjp 153 254
Londrina 1 0
Maringá 0 0
Toledo 51 19
TOTAL 205 273

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.  
Gráfico 21: Inscrições – Rede Interna – Teia Acadêmica – 2008.    

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.
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Quadro 21: Inscrições por Rede – 2008.  

Rede Inscrições
Rede Externa 2215
Rede Interna - Programas Geridos pelo PC 2750
Rede Interna - Teia Institucional 1554
Rede Interna - Teia Acadêmica 478

TOTAL 6997
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.

 

Gráfico 22: Inscrições por Rede – 2008.  
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Quadro 22: Inscrições dos câmpus Curitiba e SJP por rede – 2008.  

Rede Inscrições
Rede Externa 1285
Rede Interna - Programas Geridos pelo PC 2543
Rede Interna - Teia Institucional 1554
Rede Interna - Teia Acadêmica 407

TOTAL 5789
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.

Gráfico 23: Inscrições dos câmpus Curitiba e SJP por rede – 2008.  
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Quadro 23: Inscrições do Câmpus Londrina por rede – 2008.   

Rede Inscrições
Rede Externa 500
Rede Interna - Programas Geridos pelo PC 207
Rede Interna - Teia Acadêmica 1

TOTAL 708
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.

Gráfico 24: Inscrições do Câmpus Londrina por rede – 2008.  
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Quadro 24: Inscrições do Câmpus Maringá por rede – 2008.   

Rede Inscrições
Rede Externa 65

TOTAL 65
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.

Gráfico 25: Inscrições do Câmpus Maringá por rede – 2008. 
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Quadro 25: Inscrições do Câmpus Toledo por rede – 2008. 

Rede Inscrições
Rede Externa 365
Rede Interna - Teia Acadêmica 70

TOTAL 435
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários.

Gráfico 26: Inscrições do Câmpus Toledo por rede – 2008. 
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BENEFICIÁRIOS  

 
Com o intuito levantar a quantidade de beneficiários atendidos diretamente pelos  

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

No ano de 2008 a rede de atuação do NPC compreendeu os seguintes públicos: 
adolescentes, adultos, aldeia indígena, comunidade, comunidade de baixa renda, crianças, 
dependentes químicos, idosos, pacientes de hospital e portadores de necessidades especiais. 

 
Quadro 26: Tipo e quantidade de beneficiários 1º sem. 2008. 

TABELA GERAL

Beneficiários Total 

Adolescentes 18.128

Adultos 4.000

Comunidade de baixa renda 3.440

Crianças 23.560

Idosos 16.003

Pacientes de hospital 4.085

Portadores de necessidades especiais 500

Total 69.716
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários

 

Gráfico 27: Tipo e quantidade de beneficiários 1º sem. 2008.  

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários
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Quadro 27: Tipo e quantidade de beneficiários 2º sem. 2008.  

TABELA GERAL

Beneficiários Total 

Adolescentes 19.828

Adultos 1.086

Aldeia indígena 304

Comunidade 700

Comunidade de baixa renda 2.990

Crianças 24.529

Dependentes químicos 39

Idosos 18.025

Pacientes de hospital 5.288

Portadores de necessidades especiais 444

Total 73.233
Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários  

 

 

Gráfico 28: Tipo e quantidade de beneficiários 2º sem. 2008.  

Fonte: Núcleo de Projetos Comunitários
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2008

CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

REDE EXTERNA – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

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, eqüidade, 
cidadania e democracia, tendo como área de atuação a educação 
profissionalizante e a assistência social.

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

Quadro 28 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Gráfico 29 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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1. Manejo 
do solo e 
cultura

Considerando que a horta comunitária está entre uma das 
estratégias de emancipação sócio-econômica das famílias em situação 
de vulnerabilidade social, acompanhadas pela   entidade, os 
acadêmicos realizaram cobertura do solo com palhadas, controle de 
plantas daninhas, adubação orgânica e sua conservação no geral.

2 ofertado
Não 
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AMCIP - Associação Mantenedora do Centro Integrado de Prevenção.

A Associação Mantenedora do Centro de Integração e Prevenção 
(AMCIP) é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como missão o 
atendimento especializado em reabilitação de crianças portadoras de 
deficiência, com foco na 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 29 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 30 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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1. Interação 
familiar

Os acadêmicos auxiliaram o serviço social a realizar entrevistas 
para levantamento sócio-econômico das crianças, com fins de 
atualização de prontuário individual dos alunos; e apoiar na 
organização de bazares beneficentes, feiras e disponibilidade para 
outras atividades que a escola necessitar.
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AMENA – Associação Mantenedora do Ensino Alternativo.

A AMENA é uma instituição sem fins lucrativos, que tem por missão 
integrar os alunos com deficiências à sociedade, dando-lhes condições de 
resgate da cidadania. Oferece ao seu público beneficiário as seguintes 
atividades: atendimento técnico pedagógico especializado, estimulação 
básica, pré-escolaridade, escolaridade, unidade sócio-ocupacional, 
musicoterapia, educação física, capoeira, informática e filosofia.

Responsável geral: Rosina Lopes de Lima.
Responsáveis pelas atividades: Rosina Lopes de Lima, Denise Maria Amaral, 
Jackson  Adriana, Natalina e Claudinéia Ferreira.
Público envolvido: Portadores de necessidades especiais.
Quadro 30 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

az
en

d
o 

um
a 

cr
ia

nç
a 

fe
liz

1. 
Estimulando
a atividade  
física na 
AMENA

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

4 3

2.
 C

lu
b

e 
d

e 
m

ãe
s 

d
a 

E
sc

ol
a 

A
lte

rn
at

iv
a 1. Clube 

das mães 
da Escola 
Alternativa

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

2 Não 
ofertado

3.
 P

si
co

lo
g

ia
 

es
co

la
r 1. Psicologia  

 escolar

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

3 1

4.
 C

am
in

ho
al

te
rn

at
iv

o
na

ed
uc

aç
ão

es
p

ec
ia

l

1.
Alimentação
balanceada

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos ajudaram a escola em 
suas necessidades,interagindo com as crianças em seu dia-a-dia. 
Objetivou-se a elaboração de cardápios, otimizando os produtos da 
merenda escolar disponíveis na escola visando à alimentação sadia 
das crianças e adolescentes da instituição.

1 1

2. Atividades 
pedagógicas

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos ajudaram a escola em 
suas necessidades, interagindo com as crianças em seu dia-a-dia. 
Objetivando o desenvolvimento de atividades em sala de aula 
utilizando jogos (xadrez, dominó, dama, livros de histórias, contos 
infantis, entre outras). Os acadêmicos realizaram tais ações de 
acordo com a proposta da escola e com o apoio da professora dentro 
do ambiente de sala de aula.

Não 
ofertado 9

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)
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APROSES - Assistência e Promoção Social Exército da Salvação.      

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

Responsável geral:  Verônica Jung. 
Responsável pelas atividades: Helenice Nunes Feijó.  
Público envolvido:  Comunidades carentes. 
 
Quadro 31 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008  

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008 
1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

on
st

ru
in

d
o 

um
 lu

g
ar

 s
eg

ur
o

1. Arte, 
música e 
dança

Os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer a 
realidade da Instituição desenvolvendo ações focadas na 
promoção social e cultural das crianças e adolescentes, por meio 
de ações como (dança, música, canto, arte, teatro etc.).

2 6

2. Comendo 
bem, vivendo 
melhor!

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

Não 
ofertado  2

3. Quando eu 
brinco, eu 
aprendo

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

Não 
ofertado  2

4. Construindo 
um lugar seguro

Os acadêmicos contribuíram com a instituição, auxiliando sua 
equipe com sugestões de melhorias no espaço físico, para 
oferecer atendimento adequado às crianças que se encontram 
em risco pessoal e social, por meio da transformação do espaço 
físico, o que resultará  no vislumbrar de uma outra perspectiva 
de viver, morar e ascender como cidadãos. Como por exemplo: 
auxiliar com relação ao estudo das cores e a influência no 
aprendizado das crianças, idéias na disposição dos mobiliários e 
verificação de possíveis concertos e seus respectivos orçamentos.

4 Não 
ofertado

5. 
Movimente-se

Os acadêmicos desenvolveram atividades que trabalham 
movimentos que estimulem a coordenação motora, alongamento, 
desenvolvimento físico e corpóreo. Trabalharam também com 
jogos (futebol, tênis de mesa, etc.), ressaltando disciplina, 
regras e o trabalho em equipe.

5 1 

6. Tirando 
dúvidas

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

5 Não 
ofertado

7. Pratique a 
Paz

Ao desenvolver essa atividade, os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de aplicar o tema "Pratique a Paz" de forma 
adequada e com o material de apoio para as suas dúvidas e 
conhecimento. Essa atividade foi composta de três momentos, 
sendo o primeiro uma capacitação de 4h para a utilização do 
material de apoio disponível para a realização dessas atividades; 
o segundo momento com a instituição para o planejamento; e o 
terceiro momento foi a aplicação das oficinas para as crianças e 
adolescentes.

Não 
ofertado 5

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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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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Associação Beneficente Santa Madalena Sofia.     
 
A Associação Beneficente Santa Madalena Sofia é uma organização não 

governamental e sem fins lucrativos, fundada em 1977 por um grupo de ex-
alunas do Colégio Madalena Sofia, com a finalidade de trabalhar e dar um 
pouco de si para os menos favorecidos.  

A instituição atua na comunidade do Bairro Alto, em Curitiba, com o 
Centro de Educação Infantil Cantinho Feliz, onde proporciona atendimento 
educacional, nutricional e psico-pedagógico a crianças. O Centro está  
inserido numa região considerada bolsão de pobreza, onde recebe crianças 
oriundas dessa região e também da região metropolitana. 
 

Responsável geral:  Ada Pires de Oliveira. 
Responsáveis pelas atividades: Rosana Gutstein. 
Público envolvido:  Crianças.  
 
Quadro 32 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

çã
o 

q
ue

 li
b

er
ta

1. Educação 
artística

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

5 5

2. Recreação
Os acadêmicos realizaram brincadeiras com bola, bambolê, 

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

15 8

3. Contação 
de história

Os acadêmicos desenvolveram ações visando mostrar às crianças 
a realidade pertinente a cada idade e a cada contexto bio-psico-
social, por meio de técnicas de contação de histórias, técnica essa 
que foi enriquecida com a utilização de fantoches, fantasias, 
teatros, leitura de textos, desenhos, entre outras.

5 4

4. 
Relaxamento 
no CEI

Ao desenvolver esta atividade o acadêmico estiveram em 
contato com as crianças de educação infantil, pré-escola e contra-
turno realizando atividades relacionadas à saúde, visando 
atividades que induzam ao relaxamento corporal, com técnicas que 
estimulem a calma, e a tranqüilidade, tanto das crianças q uanto 
dos educadores, tornando as atividades mais leves e agradáveis.

2 Não 
ofertado  

5. Decorando 
as salas de 
aula

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

10 7

6. 
Musicalização

Os acadêmicos desenvolveram ações trabalhando música, 
canções, danças típicas e folclóricas visando mostrar a cultura de 
diferentes povos às crianças.

3 4

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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Associação Comunitária da Vila de Ofícios Laranjeiras.  
 
 Associação Comunitária da Vila de Ofícios Laranjeiras é uma 
organização comunitária fundada em 1996, com reconhecimento de utilidade 
pública e trabalho com programas de prevenção e educação. Promove ações 
complementares à formação da cidadania para moradores de comunidades 
carentes, atendendo principalmente crianças e adolescentes, oferecendo 
oportunidade de acolhimento e convívio social. Para tanto, desenvolve 
múltiplas atividades, que visam promover melhor aproveitamento escolar.  
 
Responsável geral: Airton Pires.  
Responsável pelas atividades: Airton Pires e Clara Barbosa. 
Público envolvido: Adolescentes, alunos e crianças. 
 
Quadro 33 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

m
ig

o 
d

a 
cr

ia
nç

a 
e 

d
a 

es
co

la

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

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

41 25 

2. Pratique a Paz

Ao desenvolver essa atividade, o acadêmico teve a 
oportunidade de aplicar o tema "Pratique a Paz" de forma  
adequada, com o material de apoio para sanar suas dúvidas 
e ampliar seus conhecimentos. Essa atividade foi composta 
de três momentos, sendo o primeiro uma capacitação de 4h 
para a utilização do material de apoio disponível para a 
realização dessas atividades; o segundo momento com a 
instituição que o acadêmico se inscreveu para o 
planejamento; e o terceiro momento é a aplicação das 
oficinas para as crianças e adolescentes. 

Não 
ofertado 3

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 34 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário 
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Associação de Pais e Mestres do Colégio Estadual Professor Victor do 
Amaral.

 O  Colégio  Estadual  Professor Victor do Amaral - Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, funcionando em sua sede própria e sendo Unidade Estadual de
Ensino desde o ano de 1956, fica situado na Rua Bom Jesus do Iguape, 4065, 
Bairro do Boqueirão, na cidade de Curitiba; atende alunos residentes nos bairros 
do Boqueirão, Uberaba, Vila São Paulo, Jardim Maringá, Vila Hauer e adjacências.

Responsável geral: Mauricio J. Rodrigues.
Responsável pelas atividades: Danielle da Motta Ferreira Fialho .
Público envolvido: Adolescentes, comunidade de baixa renda, crianças, 
escolas públicas, famílias e jovens.

Quadro 34 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

Essa atividade ocorreu com o objetivo de coletar dados da 
comunidade escolar (Professores, alunos e pais), utilizando-se da 
metodologia de uma entrevista estruturada. Os dados coletados serviram 
para a implantação e início do trabalho da equipe de mediação escolar.

Ao realizar esta atividade os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
interagir com a comunidade e de vivenciar sua realidade no contexto em 
que eles estão inseridos.

54 ofertado
Não 

Ações Atividades

1. Conhecendo 
a Comunidade

1.
  A

çã
o 

no
 

V
ic

to
r 

d
o 

A
m

ar
al

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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Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino.     
 
A Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino é uma entidade 

filantrópica sem fins lucrativos, que se destina a atender crianças de 04 a 06 
anos, adolescentes, famílias e a comunidade. 

Essa instituição desenvolve atividades de interação sócio-educativas 
com adolescentes e famílias, promovendo também eventos culturais; 
encontros mensais com os pais e seus familiares; campanhas pelo 
desarmamento e reciclagem de lixo, além de festas de datas comemorativas 
e visitas domiciliares.  
 
Responsável geral:  Maria Julia Xavier Rodrigues. 
Público envolvido:  Adultos, Comunidade, Crianças e Jovens. 
 
Quadro 35 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008   

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

or
m

an
d

o 
o 

fu
tu

ro
 c

id
ad

ão

1. Projeto 
formando o 
futuro cidadão

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

9
Não 

ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
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Associação Junior Achievement Paraná.  
 

Criada nos Estados Unidos, em 1919, por Horace Moses e Theodore 
Vail, a Junior Achievement é a maior e mais antiga organização de educação 
prática em economia e negócios do mundo. É uma associação sem fins 
lucrativos, mantida pela iniciativa privada, que acredita na capacidade e 
potencialidade do ser humano.  

Seu objetivo é despertar o espírito empreendedor nos jovens que 
ainda estão na escola, proporcionando-lhes uma visão mais clara do mundo 
dos negócios. 
 
Responsável geral: Malu Borges de Castilho. 
Responsável pelas atividades: Jocylene Wzorek. 
Público envolvido: Alunos de 5ª a 8ª séries. 
 
Quadro 36 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008  

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 P

ro
g

ra
m

as
 

ed
uc

ac
io

na
is

1. As vantagens 
de permanecer 
na escola

Nesta atividade os acadêmicos mostraram aos alunos de 7ª 
e 8ª séries de escolas públicas a importância dos estudos. 6 Não 

ofertado  

2. Nosso Mundo

Os acadêmicos foram para a sala de aula, de escolas 
públicas, doar um pouco de seu tempo e conhecimento para 
alunos do Ensino Fundamental, dentro da metodologia Junior 
Achievement.

2 Não 
ofertado  

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
Gráfico 37 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário 
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Casa de Joana D’arc - Lar Fabiano de Cristo.  
 

A Casa de Joana D’arc é uma instituição sem fins lucrativos, que  
funciona como unidade de promoção integral das famílias do Lar Fabiano de 
Cristo, com matriz no Rio de Janeiro/RJ; possui também sede em 
Curitiba/PR.  

A instituição tem como missão a promoção integral de famílias que se 
encontram em situação de extrema pobreza.  
 
Responsável geral:  Rosangela Aguirre de Castro. 
Responsável pelas atividades: Jociara Alves.  
Público envolvido:  Crianças e adolescentes. 
 
Quadro 37 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

ns
in

an
d

o 
e 

ap
re

nd
en

d
o 

na
 

C
as

a 
d

e 
Jo

an
a 

D
’a

rc

1. Auxílio nos 
Projetos 
Institucionais e 
de classe

Os acadêmicos inscritos nesta atividade auxiliaram a equipe 
nos projetos institucionais, que são direcionados a ampliar o 
universo cultural e educacional das crianças e adolescentes. 
Puderam, portanto, trazer conteúdos de sua área, 
contribuindo com o aprendizado dos envolvidos. Exemplos: 
Reforço escolar, incentivo à leitura, palestras de educativas e 
preventivas, respeito ao próximo e valores humanos, entre 
outros.

8 1

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

 
Gráfico 38 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário 
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CCMM - Centro de Convivência Menina Mulher.      
 

O CCMM tem como objetivo a reintegração à sociedade das meninas que 
se encentram em situação de vulnerabilidade social e pessoas, ministrando 
cursos semi-profissionalizantes com formação básica para o ingresso no 
mercado de trabalho, com encaminhamento para empresa e orientações para 
trabalhos individuais.  

O trabalho realizado pelo CCMM disseminou-se entre a população, 
despertando o interesse de muitas meninas, o que acarretou num aumento 
significativo da demanda atendida. 

 
Responsável geral:  Vivian de Souza e Silva. 
Responsável pelas atividades: Vivian de Souza e Silva. 
Público envolvido:  Adolescentes em situação de risco pessoal e social e 
crianças. 
 
Quadro 38 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008  

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

d
uc

an
d

o 
p

ar
a 

a 
vi

d
a

 

1. Contação de 
Histórias

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos desenvolveram 
oficinas lúdicas estimulando o prazer pela leitura por meio de 
contação de histórias, nas quais foi trabalhada a comunicação 
de forma educativa e preventiva no que tange às necessidades 
das meninas.

2 Não 
ofertado  

2. Educação 
Artística

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos realizaram 
oficinas de desenho para desenvolver a coordenação motora, 
psíquica e sociabilização, propiciando a interação do grupo, 
sempre de acordo com as habilidades e interesse das meninas.

6 1

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 
 

Gráfico 39 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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CECON – Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes do   
Guabirotuba.  
 

O CECON é um centro de convivência ligado à Igreja Evangélica do 
Bairro Guabirotuba na cidade de Curitiba. Atende em contra-turno escola 
crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade, oferecendo: 
alimentação, espaço para atividades esportivas, atendimento médico, rede 
de proteção junto às escolas e órgãos públicos. 
 
Responsável geral: Sônia Efigênia de Almeida. 
Responsável pelas atividades: Elias César Hening. 
Público envolvido: Adolescentes e Crianças. 
 
Quadro 39 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
  F

az
en

d
o 

a 
d

ife
re

nç
a 

no
 C

E
C

O
N

1. Educação 
solidária

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

8 9 

2. Pratique a 
Paz

Ao desenvolver essa atividade, os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de aplicar o tema "Pratique a Paz" de forma 
adequada e com o material de apoio para as suas dúvidas e 
conhecimento. Essa atividade foi composta de três momentos, 
sendo o primeiro uma capacitação de 4h para a utilização do 
material de apoio disponível para a realização dessas 
atividades; o segundo momento com a instituição para o 
planejamento; e o terceiro momento foi a aplicação das 
oficinas para as crianças e adolescentes.

Não 
ofertado 5

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Centro de Amparo ao Menor Nossa Senhora do Monte Claro.   

O Centro de Amparo ao Menor Nossa Senhora do Monte Claro propicia 
formação humana e sócio-pedagógica mediante atividades desenvolvidas:  
hora de estudo, iniciação básica de informática, educação física, trabalhos 
manuais, artesanatos, bordados, recreação, alimentação, higiene, horta, 
capoeira, atendimento odontológico, espiritualidade, teatro e 
acompanhamento às famílias. Tem como objetivo específico acompanhar as 
crianças e reintegração famíliar.

Responsável geral: Vivian de Souza e Silva.
Responsável pelas atividades: Irmã Ana Maria de Castro.
Público envolvido: Adolescentes em situação de risco pessoal e social e 
crianças.
Quadro 40 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

Os acadêmicos desenvolveram atividades para ampliar o universo 
cultural e educacional das crianças e adolescentes (de forma lúdica 
e recreativa). Trabalharam conteúdos de sua área, onde 
contribuíram com o aprendizado dos envolvidos. Temas abordados: 
educação ambiental, direitos e deveres, cidadania, palestras de 
saúde e qualidade de vida, relacionamentos pessoal e coletivo 
através de: amizade, autoconfiança, ética, autoconhecimento, auto -
estima, virtudes como: esperança, fé, honestidade, humildade, 
prudência, respeito, solidariedade, tolerância, verdade, 
cordialidade, afetividade, liberdade.

Não 
ofertado 25

5. Orientações 
às crianças e 
adolescentes

Ao realizar esta atividade os acadêmicos da PUCPR desenvolveram 
atividades esportivas e recreativas, tais como: campeonatos de 
futebol, futsal, vôlei, gincanas, apresentações de dança, jogos de 
tabuleiro, exercícios físicos, entre outras.

4. Educação 
esportiva e 
recreativa ofertado

Não 1

3. Cuidados 
com a saúde

A atividade consistiu em desenvolver oficinas de cuidados com 
saúde, como: cuidados com o corpo, higiene pessoal e bucal, 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, orientações sobre 
o uso de álcool e drogas, conflitos emocionais, orientações quanto à 
alimentação saudável, onde puderam também trabalhar situações 
de procedimentos para primeiros socorros.

Não 
ofertado3

A atividade consistiu em desenvolver atividades lúdicas e 
recreativas com as crianças e adolescentes, objetivando o 
conhecimento e compreensão do ECA -Estatuto da Criança e 
Adolescente, enfatizando seus direitos e deveres.

3 ofertado
Não importância 

do ECA

1. A 

Não 
ofertado2

Ao realizar esta atividade os acadêmicos desenvolveram oficinas 
de trabalho com materiais recicláveis na elaboração de brinquedos 
com as crianças e adolescentes. Assim, além de ensinar a 
confeccionar tais brinquedos, puderam também realizar oficinas de 
conscientização de preservação da natureza e a utilização de demais 
materiais recicláveis que fazem parte do dia-a-dia.

2. Artesanato 
e educação 
ambiental
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Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José.   

Instituição em funcionamento há 15 anos, atendendo 
aproximadamente 80 homens e mulheres atualmente, em sua grande maioria 
desamparados por suas famílias e que necessitam de cuidados especiais.

Responsável geral: Luciana da Silva S. Neves.
Responsável pelas atividades: Luciana da Silva S. Neves.
Público envolvido: Comunidade, idosos, instituição como um todo.
Quadro 41 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

5. Zooterapia
Os acadêmicos levaram à instituição animais de 

comportamento dócil, proporcionando momentos de 
tranqüilidade e alegria para os idosos.

1 ofertado
Não 

Nesta atividade os acadêmicos desenvolverammomentos de 
cuidados pessoais, como: pintura de unhas, maquiagem, pentear 
cabelos e demais cuidados com idosos. Tendo como objetivo 
trabalhar a auto-estima dos mesmos.

24 Não 
ofertado

6. Sessão de 
beleza

5. Recreação, 
festa e lazer

Nesta atividade, os acadêmicos puderam realizar um baile para 
os idosos, sendo que participaram desde a organização (música, 
decoração, datas comemorativas e atrativos em geral) até no 
acompanhamento, e na motivação dos mesmos no 
desenvolvimento da atividade, bem como organizaram atividades 
recreativas como: bingo, jogos de tabuleiro, gincanas, entre 
outras.

39 45

4. Hora do 
conto e 
conversação

Nesta atividade os acadêmicos puderam realizar leituras de 
contos de forma lúdica e descontraída, estabelecendo espaço 
para diálogo, com a finalidade de proporcionar momentos 
agradáveis e de distração para os idosos da instituição.

ofertado
Não 2

3. Companhia 
para a 
melhor idade

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

30 32

2. Cuidados 
com a saúde

Nesta atividade, os acadêmicos puderam colaborar com a 
equipe de enfermagem da Instituição, auxiliando nos cuidados 
com os moradores e orientações gerais relacionadas à saúde.  
(Puderam também, em forma de palestras, trabalhar assuntos 
pertinentes à realidade do público envolvido, relacionados aos 
cuidados com a saúde, higiene e prevenção de doenças)  
favorecendo assim, melhorias na qualidade de vida dos 
moradores.

3 Não 
ofertado

1. Artesanato

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

9 Não 
ofertado
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DescriçãoAções
2º Sem.1º Sem.

Nº de inscrições 
2008Atividades

Os acadêmicos inscritos nessa atividade aplicaram o jogo: "Vale 
Sonhar", que é valioso instrumento de orientação sexual que 
emprega uma metodologia com eficácia comprovada, para motivar e 
instruir jovens sobre a prevenção de gravidez na adolescência. 

5. Oficina 
de 
sexualidade

1
Não 

ofertado

de música 
4. Oficina Não 

ofertado 5

Desenvolvimento de atividades relacionadas à música, como: 
aulas de teclado, violão, técnicas vocais etc., sendo trabalhadas
canções, danças típicas e folclóricas para estimular a cultura de 
diferentes povos. Esta atividade foi desenvolvida para todas as 
crianças e adolescentes interessadas, com idade de 6 a 15 anos.

3. Oficina 
de leitura 

Foram desenvolvidas atividades voltadas à leitura em vários
aspectos: Contação de histórias, reforço escolar, e incentivo à
leitura de forma geral. A forma de aplicação das atividades foi
enriquecida com a utilização de fantoches, fantasias, teatros, 
jograis, etc. Essa atividade teve como objetivo aumentar o 
rendimento escolar das crianças e adolescentes com idade de 6 a 15 
anos.

Não 
ofertado 3

2. Oficina 
de 
artesanato

Foram realizadas atividades relacionadas ao artesanato, entre 
elas: dobraduras, pinturas, origamis, bijuterias, trabalhos com 
materiais recicláveis, etc. Esta atividade foi desenvolvida para todas 
as crianças e adolescentes interessadas, com idade de 6 a 15 anos.

Não 
ofertado 13

14
Não 

ofertado

Os acadêmicos realizaram desenvolvimento de aulas de 
informática para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, orientando 
desde as funções básicas do manuseio dos computadores até as 
noções básicas do programa Word e sistema operacional Windows, 
permitin do assim, criar condições de acesso à informática às 
crianças e adolescentes atendidas pela instituição.

1. Aulas de 
informática
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Centro Sócio Educativo Padre Giocondo.   

Por meio do Centro Assistencial e Educacional Padre Giocondo, a 
Associação Bem Aventurada Imelda pretende desenvolver trabalho com 
crianças e adolescentes de 6 a 14 nos e 11 meses, no bairro Cajuru, visando 
dar resposta à problemática da área social do bairro.

Responsável geral: Irmã Rita Noeme de Figueiredo.
Responsável pelas atividades: Irmã Rita Noeme de Figueiredo.
Público envolvido: Adolescentes, adolescentes em situação de risco pessoal 
e social e Crianças.

Quadro 42 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

teatro onde trabalharam em seus elementos: texto, personagens, ensaio e 
por final a exibição para a escola.

Os acadêmicos montaram peças teatrais com as crianças, utilizando o 

3 2

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

5 4

Os acadêmicos realizaram oficinas de trabalho com materiais concretos, 
a respeito dos cuidados que a criança e o adolescente devem ter com o seu 
corpo e também ensinaram as crianças todos os procedimentos em situação 
de risco. Os acadêmicos ao realizar esta atividade utilizaram as seguintes 
metodologias: palestras interativas direcionadas para a higiene corporal; 
confecção de bonecos com a representação de seus órgãos internos; 
dramatizações de situações de atendimento emergencial.

ofertado
Não 1

básicas do programa Word, bem como do sistema operacional Windows).
e demais funções básicas para o funcionamento do computador. (Noções 
básicas com relação ao manuseio dos computadores, como: ligar e desligar, 

Os acadêmicos orientaram os grupos de alunos, sobre as informações 

Não 
ofertado 7

na elaboração de brinquedos com as crianças. Além de ensinar a 
confeccionar tais brinquedos, desenvolveram oficinas de conscientização 
da prevenção da natureza e a utilização de demais materiais recicláveis 
para a concepção de diversos utensílios para o dia-a-dia.

Os acadêmicos realizaram oficinas de trabalho com materiais recicláveis 

2 2

Ao desenvolver esta atividade, os acadêmicos desenvolveram atividades 
lúdicas por meio de contação de histórias, peça de teatro, fantoches, etc., 

pessoal, meio ambiente, situações de risco doméstico, etc.
utilizando assuntos como: direitos e deveres, individuais e sociais, higiene 2 ofertado

Não 

A atividade consistiu em auxiliar a equipe da escola, com relação aos 
alunos que apresentam conflitos emocionais e familiares, visando ações 
que estimulem a criança na sua auto-estima e no processo de 
aprendizagem

Não 
ofertado 1comportamentais

7. Orientações 

histórias
6. Contação de

da terra
e a sobrevivência
5. Brinquedoteca

informática
4. Aulas de 

socorros
primeiros 
pessoal e 
3. Higiene 

jogos
2. Oficina de 

teatro
1. Oficina de 
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CESEE - Centro Sócio Educacional Esperança.

O Centro Sócio Educacional Esperança surgiu em 1997, na comunidade 
Ulisses Guimarães, com a necessidade de recuperar, a princípio, meninas 
adolescentes que eram dependentes químicas e que para conseguir dinheiro 
se prostituíam. Algumas senhoras voluntárias reuniram-se então para ensinar 
ponto cruz, incentivando-as para que voltassem a estudar. O retorno do 
trabalho das meninas era voltado e elas mesmas como estímulo para continuar 
na atividade. 

Responsável geral: Ana Lúcia Mueller Branco Gonçalves.
Responsável pelas atividades: Ana Lúcia Mueller Branco Gonçalves e Maria
Suzana Branco.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.
Quadro 43 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Colégio Estadual Carlos Alberto Ribeiro.   

O Colégio Estadual ”Carlos Alberto Ribeiro” Ensino Fundamental 5ª a 8ª  
série e Ensino Médio, está localizado na Travessa Jacob Budel, n º 36, Centro, 
no município de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná e está sob a jurisdição do 
NRE da Área Metropolitana Norte da SEED.

Responsável geral: Célio Gonçalves de Araújo.
Responsável pelas atividades: Célio Gonçalves de Araújo.
Público envolvido: Adolescentes e crianças.

Quadro 44 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Nº de inscrições 
2008

2º Sem.1º Sem.
Ações Atividades Descrição

3. Reforço de 
Português adolescente o gosto pela leitura e escrita; os acadêmicos 

com os alunos com o objetivo de despertar nas crianças e no 
Ao participar desta atividade os acadêmicos interagiram 

tiveram a oportunidade de programar oficinas de Português. 

1 2

alunos do Colégio Estadual Carlos Alberto Ribeiro no município 
de Bocaiúva do Sul, onde oportunizaram o acesso aos recursos 
que o uso da informática pode possibilitar as crianças e 
adolescentes.

Os acadêmicos da PUCPR estiveram interagindo com os 

3 22. Informática

Ao participar da atividade os acadêmicos estiveram 
interagindo com os alunos do Colégio Carlos Alberto Ribeiro. 
Com o objetivo de incentivar o cuidado pessoal, enfocando as 
questões referentes à saúde, alimentação e cuidados com o 
corpo, visando melhorar a qualidade de vida das crianças e 
adolescentes atendidos pelo colégio.

1. Cuidados 
pessoais 11
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AtividadesAções Descrição
Nº de inscrições 

2008 
1º Sem. 2º Sem.
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1.Brinquedoteca

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

7 14

68

Congregação das Irmãs de São José de Cuneo.    

A congregação das Irmãs de São José de Cuneo teve seu início em 1831 
por obra do Canônico Giovanni Manassero, vigário da Catedral da cidade de 
Cuneo, Itália.

As irmãs de São José do Cuneo chegaram ao Brasil no dia 12 de julho 
de 1972, e desde lá, desenvolvem atividades no Estado do Rio de Janeiro (em 
Nova Iguaçu), e no Paraná (em Rio Bonito do Iguaçu e Curitiba). Em Curitiba, 
a Congregação conta com a presença de quatro religiosas que desenvolvem 
suas atividades pastorais e sociais na Igreja local e na comunidade. As 
principais atividades são: organização e acompanhamento de catequese, 
grupo de jovens e adolescentes, grupo de mulheres, brinquedoteca, clube de 
trocas, cursos de informática e educação musical, tendo como missão a 
promoção humana, a educação, assistência corporal e espiritual.

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

Quadro 45 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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1. Aulas de 
informática

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

5 10

Os acadêmicos auxiliaram tanto na catalogação dos livros e 
brinquedos da biblioteca como no atendimento aos alunos 
especiais.

7Não 
ofertado

2. Biblioteca e 
brinquedoteca

3. Brincando e 
aprendendo

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

3 4

4. Oficina de 
cartonagem

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

3 1

5. Oficina 
viveiro de flores

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

2 1

6. Pedagogia 
familiar

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

2 3

7. Projeto 
interdisciplinar 48

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

Não 
ofertado 2

Os acadêmicos desenvolveram com o grupo de mães dos 
alunos da escola, atividades de: relaxamento, alongamento, 
laboral, massagens, para a auto-estima e qualidade de vida 
dessas.

8. Só para as 
mães

Nº de inscrições 
2008DescriçãoAtividadesAções

2º Sem.1º Sem.

69

FEPE - Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional. 

A FEPE é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão a 
pesquisa, a prevenção e o diagnóstico, bem como a educação, habilitação, 
reabilitação e inclusão das pessoas com deficiência. 

Na área da saúde, atua com enfoque na prevenção - realização do 
Teste do Pezinho em todo o Estado do Paraná, por meio do seu Centro de 
Pesquisas. Na área da Educação, mantém a Escola Ecumênica atuando na 
modalidade de Educação Especial. Atende bebês, crianças, jovens e adultos 
com deficiência mental e múltiplas deficiências. Seus principais 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 46 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 47 – Evolução das inscrições desde o início da parceria como Projeto Comunitário 

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

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Orientação e 
informação

1.
 O
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nt

aç
ão

 e
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fo

rm
aç

ão

Realização de palestras (informação e orientação) com 
temas fundamentais ao processo de renovação tais como: 
planejamento e convivência familiar, qualidade de vida, 
higiene, prevenção, violência, direitos, benefícios sociais, 
entre outros. Atividades recreativas e lúdicas, oficinas 
temáticas, campanhas formativas com as crianças.

OBS: O acadêmico também poderá sugerir temas de 
conhecimento que sejam pertinentes aos interesses da
comunidade.

ofertado
Não 2

71

FRAPEL – Fraternidade Peregrino da Luz.  
 
A Fraternidade Peregrino da Luz (FRAPEL) é uma entidade filantrópica, 

sem fins econômicos, fundada em 1981 no Município de Pinhais, beneficia 28 
famílias cadastradas, com doação de cestas básicas, roupas, atendimento 
espiritual e visitas em suas residências, para acompanhamento do 
desenvolvimento familiar e orientação de hábitos saudáveis para as crianças, 
jovens e adultos.  
 
Responsável pelas atividades: Claudinéia Falcade Scremim e Viviana May. 
Público envolvido: Comunidade, Crianças, Famílias e Mulheres.  
 
Quadro 47 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 48 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Nº de inscrições 
2008Atividades DescriçãoAções

1º Sem. 2º Sem.

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

7 6

1. 
Convivência 
solidária no 
centro dia

Ao realizar esta atividade o acadêmico esteve em contato com o 
idoso, seus familiares e seus cuidadores, interagindo com as 
questões pertinentes a terceira idade por meio de atividades 
recreativas e lúdicas; levar os idosos para a missa, ao supermercado 
quando autorizado, ou seja: passeios internos e externos, atividades 
de pintura, oficina de beleza e contação de histórias.

2. 
Convivência 
solidária 
com os 
moradores

85 34

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

3. 
Integração 
na noite do 
nhoque

30 16

Não 
ofertado22

Ao realizar esta atividade os acadêmicos estiveram em contato 
com os idosos, bem como com a comunidade, auxiliando-os no jogo 
de bingo, no que se refere à distribuição das mesas e dos presentes, 
bem como ajudaram na marcação do quadro e venda de cartelas. O 
bingo aconteceu todas as segundas e sextas-feiras do mês com 
objetivo de captação de recursos para a referida instituição.

4. Tarde 
recreativa

Ao realizar esta atividade o acadêmico esteve em contato com os 
idosos, bem como com a comunidade, auxiliando-os no jogo de 
bingo, no que se refere à distribuição das mesas e dos presentes, 
bem como ajudar na marcação do quadro e venda de cartelas. O 
bingo aconteceu nas segundas e sextas-feiras do mês com objetivo 
de captação de recursos para a referida instituição.

12
Não 

ofertado5. Festival 
de prêmios
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Fundação Educacional Itaqui – Asilo São Vicente de Paulo (Ctba).   

A instituição tem como missão acolher pessoas idosas, portadoras de 
necessidades especiais ou não, maiores de 60 anos, abandonadas ou em 
situação de risco, em regime integral, garantindo a melhoria em sua 
qualidade de vida, proporcionando maior auto-estima, bem como satisfação 
e motivação de vida.

Responsável geral: Pe. Pedro Bortoline.
Responsável pelas atividades: Eliana da Silva, Irailde Ferreira Gama, 
Mariana Zilli Calabresi, Adriano Luiz Ferreira, Rosangela Amorim, Fabiana 
Maciel Cordeiro, Claudia Costa Carneiro Hernandes, Dulcinéia Macedo, 
Francieli Aparecida Fernandes, Kauana Vanessa Catareli de Andrade, Marta 
Pereira dos Santos e César Karin Pichelli.
Público envolvido: Comunidade, idosos, instituição como um todo.
Quadro 48 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008
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Ações Atividades
2º Sem.1º Sem.

2008
Nº de inscrições 

Descrição

Nessa atividade os acadêmicos realizaram oficinas de 
Matemática, promovendo além do reforço escolar, também 
desenvolveram atividades que proporcionaram o raciocínio 
lógico e demais habilidades da área de exatas. As atividades 
foram trabalhadas de forma dinâmica e criativa, conciliadas com 
o uso de ferramentas utilizadas na instituição. A proposta das 
atividades é aberta à verificação de focar as dificuldades ou 
desejos dos meninos atendidos.

2. Oficina de 
matemática

Não 
ofertado 3

2 Não 
ofertado

Nessa atividade os acadêmicos realizaram oficinas de Inglês 
básico, de forma dinâmica e criativa, conciliada com o uso de 
ferramentas utilizadas na instituição. As propostas das atividades 
são abertas a verificação de focar as dificuldades ou desejos dos 
meninos atendidos.

1. Oficina de 
Inglês
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Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias.

A Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias, 
também conhecida como Chácara Os Meninos de 4 Pinheiros, é uma 
organização não governamental localizada em Mandirituba, região 
metropolitana de Curitiba, que atende 80 crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade. Os meninos vivem em quatro casas lares e contam com o 
apoio de 25 educadores sociais. É reconhecida internacionalmente por seu 
trabalho de incentivo ao protagonismo juvenil. Dentre os seus objetivos estão 
a promoção de educação integral, mediação e reconstrução de vínculos 
familiares e a reintegração dos menores à comunidade, a fim de torná-los 
agentes de sua promoção. 

Responsável geral: Marcia Castoman.
Responsável pelas atividades: Marlene D Aroz.
Público envolvido: Adolescentes em situação de risco pessoal e social e 
funcionários da Instituição .

Quadro 49 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008
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1. Jardinagem e 
horta 4Não 

ofertado

as
 d
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1.

 Os acadêmicos inscritos nessa atividade desenvolveram 
atividades relacionadas ao cultivo de horta e jardinagem, 
junto às atividades terapêuticas do hospital.

Ações Atividades
2º Sem.1º Sem.

2008
Nº de inscrições 

Descrição
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Hospital Colônia Adauto Botelho.

O Hospital Colônia Adauto Botelho é especializado em Psiquiatria, da 
rede pública do estado do Paraná, é uma unidade própria da Secretaria de 
Saúde do Estado.

O hospital foi inaugurado no dia 05 de junho de 1954, com recursos do 
Ministério da Saúde. Recebeu o nome em homenagem ao Dr. Adauto Junqueira 
Botelho, psiquiatra, professor universitário no Rio de Janeiro e Diretor do 
Serviço Nacional de Doenças Mentais do Ministério da Saúde.

Em 1955, foi elaborado o Regimento Interno, onde constava que o 
Hospital Colônia Adauto Botelho destinava-se ao tratamento de doentes 
mentais de ambos os sexos, adultos e crianças, oferecendo serviços 
complementares como laboratório, farmácia, serviço cirúrgico, gabinete 
dentário, radiografia, assistência religiosa e praxiterapia. 

O hospital, em seu projeto original, poderia comportar 350 pacientes. 
Durante décadas seguintes passou por várias reformas físicas, adequações nos 
recursos humanos, consoante às diretrizes técnicas e políticas de saúde 
mental.

Responsável geral: Soraya L. de Moraes.
Responsável pelas atividades: Soraya L. de Moraes.
Público envolvido:  Dependentes químicos e pacientes com transtornos 
mentais.

Quadro 50 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008
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Instituto Antanho - Ensino e Pesquisa em Gerontologia.

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

Responsável geral: Priscila Junqueira Smaka.

questões do idoso. 
palestras e dinâmicas com o intuito de sensibilizar a sociedade para as 
Possui laboratório de pesquisa e atua na promoção de eventos, cursos,
gerontologia, sem fins lucrativos vinculada à Gaia - Residência para idosos. 

O Instituto Antanho é uma instituição de ensino e pesquisa em 

Quadro 51 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008
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Ações Atividades 2008
Nº de inscrições 

Descrição
2º Sem.1º Sem.

Ao desenvolver essa atividade os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de interagir com os idosos e conhecer a realidade 
da terceira idade. Essa atividade é composta pela sensibilização 
por meio da vivência “máquina do tempo”; Reconhecimento da 
instituição e contrato de trabalho; Quebra de gelo entre grupo 
de idosos e acadêmicos; Interlocução com o grupo para definir 
características e necessidades, (sob coordenação); 
Planejamento, preparação com o grupo; montar estratégias de 
ação, sob coordenação e aplicá-las. 
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Instituto Arapoty - Índios.

O Instituto atua a mais de 10 anos buscando apoiar comunidades 
indígenas para resgatarem sua auto-estima e capacidade de promover eco-
sustentabilidade. Lutam também para transmitir uma visão mais profunda da 
sabedoria ancestral da diversidade cultural do Brasil.

Sede situada em Itapecerica da Serra -SP. 

Responsável geral: Marisa da Costa.
Responsável pelas atividades: Marisa da Costa.
Público envolvido: Comunidade e índios.

Quadro 52 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
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o 
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ia
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a 
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d
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G
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P
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q
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1°) Imersão do grupo multidisciplinar para aprendizado de 
cosmovisões, filosofia e modus vivendi de povos indígenas 
afetados, (particularmente o povo Guarani). Esse momento 
ocorreu em uma chácara no município de Morretes, onde havia

prevê três etapas de ações:
negativamente no ethos cultural das comunidades, o programa 
regiões de gravidade eco-social, e sem interferir

Foi criado um grupo de ação multidisciplinar para atuar em 
a PUCPR.
Arapoty propõe uma ação social e educativa em parceria com 
fortalecendo valores éticos e ecosustentáveis, o Intituto -
comunidades indígenas e valorizar os saberes tradicionais, 

Com o objetivo de faciestruturação social de -litar a re
recuperação ambiental.
raciais, assistência social, educação diferenciada e 
relacionam à manutenção de valores culturais, preconceitos 
metrópoles ou em regiões de ecossistema degradado se 

Os princips próximas aais problemas de aldeias indígena
Arapoty, na Aldeia Indígena Araça-Í no munícipio de Piraquara.

Esta atividade foi realizada em parceria com o Instituto 

indígenas
saberes 
: valorizando 
sustentabilidade

-1. Eco

25

uma oca indígena para a vivência.
2°) Visita à comunidade escolhida para aproximação, 

diagnóstico e elaboração de foco de ação. 
3°) Desenvolvimento efetivo das ações propostas

ofertado
Não 
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Instituto de Apoio ao Paciente com Doença Renal.

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

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

Quadro 53 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.
Descrição

cada período, os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
preparar os materiais necessários para a realização da 
atividade.

trilha, dama, xadrez etc.; considerando que no início de 
música, tocar violão ou programar jogos como: bingo, 
puderam também trabalhar apresentações lúdicas, levar 
levaram notícias da atualidade (jornal, revistas etc.), e
acadêmicos estabeleceram espaço de interação e diálogo, 
pacientes renais no local onde realizam a hemodiálise. Os 
momentos de descontração e entretenimentos para os 

Ao realizar essa atividade os acadêmicos propiciaram 

sala de hemodiálise
1. Descontração na 
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DescriçãoAtividadesAções

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.
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Instituto Desembargador Alceu Conceição Machado.

O Instituto Desembargador Alceu Conceição Machado, Fundado em 05 
de fevereiro de 2004 pelo Juiz de Direito Roberto Portugal Bacellar, nasceu do 
desejo de um grupo de amigos de fazer o bem. Entre eles, magistrados, 
promotores e advogados, que tendo como exemplo o já falecido 
Desembargador Alceu Conceição Machado desejavam fazer ainda mais pela 
sociedade e principalmente pelas crianças.

Suas ações estão voltadas para as crianças da rede pública de ensino, 
com atividades de educação e cidadania, caracterizando-se pelo 
desenvolvimento de atividades que possibilitem ensinar conceitos de ética, 
justiça e cidadania, subsidiando a formação do aluno na perspectiva do 
exercício de seus direitos e conscientização de seus deveres. 

Responsável geral: Roberto Portugal Bacellar.
Responsável pelas atividades: Caroline Maes.
Público envolvido: 

Quadro 54 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Alunos da 4ª série.

1. Justiça se 

ofertadoes
co
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3 Não 

1.
 J
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a 
se

 

aprende na 

Os acadêmicos tiveram como função principal, ser o elo 

escola

lúdica, juntamente com os professores, assuntos relacionados 
entre a Justiça e as crianças. Orientaram de forma simples e 

temas acima. Durante o projeto foram necessárias visitas às 

Adolescente e outros assuntos que foram pertinentes. Toda a 
com Cidadania, Direitos e Deveres, Estatuto da Criança e do 

atividade teve o suporte de cartilhas (gibis) abordando os 

escolas participantes.

ap
re

nd
e 

na
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1º Sem.

2008
Nº de inscrições 

Ações Atividades Descrição
2º Sem.

Lar para Idosos Adelaide Weiss Scarpa.

A Fundação Weiss Scarpa surgiu a partir das ações desenvolvidas em 
benefício da comunidade pelo Comendador Umberto Scarpa, o qual veio a 
falecer, já havia destinado todos os seus bens à Soberana Ordem Militar dos 
Cavaleiros da Malta, tornando-os responsáveis por dar continuidade aos 
trabalhos que prestava às pessoas que se encontravam em situação de 
vulnerabilidade social, principalmente crianças, e pela administração do 
patrimônio e dos projetos.

Num primeiro momento, foi construída a creche Cruz Malta, hoje 
chamada Centro de Educação Infantil Cruz de Malta. Tem capacidade para 
atender cerca de 70 crianças, com idade entre 2 e 6 anos, com o objetivo de 
contribuir no processo de educação em nível de pré-escola e até mesmo na 
perspectiva de ampará-las socialmente. Tal atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17 horas, servindo as refeições diárias. 

Na área de assistência, atua com a terceira idade no lar para idosos 
Adelaide Weiss Scarpa, o qual foi fundado em 1998, sendo submetido aos 
cuidados das Irmãs da Copiosa Redenção.

Esta entidade atende 38 idosos, disponibilizando um espaço individual 
e cuidados especiais com alimentação, saúde e lazer. 

A Fundação Weiss Scarpa é responsável pela manutenção desta 
instituição, a qual também conta com uma contribuição mensal das famílias 
dos usuários.

Responsável geral: Irmã Dalva e Irmã Tânia.
Responsável pelas atividades: Irmã Dalva e Irmã Tânia.
Público envolvido: Idosos.
Quadro 55 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

1.
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1. Convivência 
Solidária

Os acadêmicos proporcionaram momentos de diálogo, 
animação, descontração, como: bingos, jogos de tabuleiro, 
conversas, dinâmicas, contação de histórias, entre outros.

Não 
ofertado 17
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Pequeno Cotolengo do Paraná - Dom Orione.

A Escola de Educação Especial está anexa à instituição Pequeno 
Cotolengo do Paraná, obra social com fins filantrópicos. Presta atendimento 
especializado 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 
encaminhadas à escola.

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

Quadro 56 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

2008
Nº de inscrições 

Ações Atividades Descrição
1º Sem. 2º Sem.

1.
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o

movimento
1. A vida em 

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

19 ofertado
Não 

barro
2. Arte no 

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

3 ofertado
Não 

aniversário
alegria: 
3. Festa da 

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

25 ofertado
Não 

cuida
de quem 
4. Cuidando 

Os acadêmicos que se propuseram a esta atividade, entraram em 
contato não só com a clientela institucional, mas também com os 
cuidadores de pessoas com múltiplas deficiências, 
institucionalizadas. Foi um trabalho desgastante do ponto de vista 
físico e emocional. As atividades visaram a promoção de atividades
em grupo com estes cuidadores, como momento de escuta, 
recreação, massagens, ginásticas, grupos de bate-papo e dinâmicas. 
Os acadêmicos organizaram grupos de atividades. É importante 
ressaltar que ao realizar essa atividade os acadêmicos estiveram em 
contato direto com os pacientes.

5 ofertado
Não 

vida
5. Música é 

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

2 ofertado
Não 
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6. A arte é 
vida

Os acadêmicos acompanharam e desenvolveram ações 
relacionadas ao artesanato, desenvolvendo os aspectos, afetivos, 
cognitivos e de linguagem pedagógica.

5 Não 
ofertado

7. Reapren-
dendo a 
brincar e

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

3 Não 
ofertado
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Secretaria Municipal de Educação - Bocaiúva do Sul.

O projeto "A Bocaiúva que eu quero" tem como objetivo, contribuir 
para uma cultura voltada ao empoderamento e engajamento solidário de 
Bocaiúva do Sul, estimulando o protagonismo na comunidade e fortalecendo 
sua capacidade de articulação de ações voltadas ao desenvolvimento local.

Responsável geral: Daiana Spelier.
Responsável pelas atividades: Daiana Spelier.
Público envolvido: Colaboradores da instituição e a comunidade rural.

Quadro 57 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 R

ed
es

co
b

rin
d

o 
B

oc
ai

úv
a

1. Oficina de 
desenvolvimento
pessoal para 
professores

Ao participar da atividade os acadêmicos entraram em 
contato com os professores da rede municipal de educação 
do município de Bocaiúva do Sul, tendo realizado com os 
professores o reconhecimento de si mesmo e a sua interação 
com o meio em que vive, visando melhorar as relações 
interpessoais nos seus locais de trabalho e com isso gerando 
um melhor ambiente.

Não 2 ofertado

2. Oficina de 
informática 
para 
professores

Na realização desta atividade, os acadêmicos da PUCPR, 
entraram em contato com os professores da rede municipal 
de educação do município de Bocaiúva do Sul, realizando 
atividade de iniciação ao uso da informática e a sua 
aplicabilidade, oportunizando aos professores do município o 
acesso a este recurso.

3 ofertado
Não 

3. Resgate da 
história e 
cultura local -
Vila Angélica

Ao participar da atividade os acadêmicos entraram em 
contato com os moradores da Vila Angélica do município de 
Bocaiúva do Sul, tendo como objetivo resgatar a história e 
cultura local da comunidade, como forma de valorização de 
sua origem e resgate da auto-estima.

20 Não 
ofertado 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 58 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Secretaria Municipal de Promoção Social de São José dos Pinhais.

A Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de 
Promoção Social e a Associação Pró–Idoso Rotary Iguaçu atua com a 
Promoção do Idoso, tendo como principal objetivo incentivar e valorizar a 
Melhor Idade, por meio de atividades de saúde, lazer e cultura, visando 
aperfeiçoar o atendimento à pessoa Idosa do Município. 

Responsável geral: Ivone Ferreira Cavalin de Carvalho.
Responsável pelas atividades: Ivone Ferreira Cavalin de Carvalho.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 58 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

ofertado
Não 5

responsabilidade dos acadêmicos inscritos.
atividade, considerando que a metodologia foi de 
planejamento das atividades foi  feita no primeiro dia de 
vida dos idosos atendidos. A forma de organização e 
e de lazer, com intuito de trazer melhorias na qualidade de 

Os acadêmicos realizaram atividades esportivas, recreativas 

q
ua

lid
ad

e
vi

ve
r 

co
m

 
1 .

 P
ro

g
ra

m
a 

lazer
1. Recreação e 

2º Sem.1º Sem.

2008
Nº de inscrições 

DescriçãoAtividadesAções

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 59 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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U.P.A.E. - União de Profissionais para Atendimento ao Excepcional.

A instituição visa beneficiar as crianças e adolescentes, especialmente 
o atendimento ao deficiente físico e mental, residentes nas proximidades da 
comunidade aeroportuária, assegurando-lhes, prioritariamente, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, à profissionalização, à 
dignidade, ao respeito, ao lazer e à convivência familiar e comunitária.

Responsável pelas atividades: Rosemeri Mochi e Luciana
Público envolvido: Alunos com necessidades especiais.

Quadro 59 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

2º Sem.1º Sem.

2008
Nº de inscrições 

DescriçãoAtividadesAções

horta
2. Jardinagem e 

1. Informática

m
ov

im
en

to
1.

 F
E

P
E

 e
m

 

Os acadêmicos inscritos nesta atividade ministraram aulas 
de informática básica, desde o manuseio dos computadores 
como também trabalhar com jogos educativos.

4

11Não 
ofertado

ofertado
Não 

Os acadêmicos inscritos nesta atividade auxiliaram os 
alunos na implantação de horta e jardim na escola, 
motivando-os para a manutenção dela, possibilitando tanto 
o trabalho com o meio ambiente, quanto o retorno 
terapêutico para os alunos envolvidos.

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 60 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Zoológico – Secretaria de Meio Ambiente.

Localizado no interior do Parque Regional do Iguaçu, o Zoológico 
Municipal de Curitiba ocupa uma área nativa de 540 mil metros quadrados, 
com aves endêmicas de toda a América do Sul, répteis e mamíferos das mais 
variadas origens.

Inaugurado em 1976, o parque oferece várias atrações e está dividido 
em sete setores diferentes: esportivo, náutico, pesqueiro, bosques naturais, 
pomares públicos, santuários ecológicos, zoológico e ainda a Casa de 
Acantonamento.

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

Quadro 60 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

2008
Nº de inscrições 

2º Sem.1º Sem.
Ações Atividades Descrição

1.
 E

d
uc

aç
ão

 a
m

b
ie

nt
al

 n
o 

Z
oo

ló
g

ic
o 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
C

ur
iti

b
a

1. Acantona-
mento
ecológico

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos acompanharam e 
auxiliaram o Programa de Educação ambiental no Zoológico 
Municipal de Curitiba, que desenvolve atividades técnicas, 
recreativas e lúdicas para 40 alunos de Rede Municipal de Ensino 
Fundamental durante o final de semana (sábado e domingo, com 
pernoite) em área anexa ao zoológico, portanto os acadêmicos 
estiveram diretamente envolvidos no programa, auxiliando a equipe 
a conduzir as palestras, atividades teóricas-práticas, atividades 
recreativas, gincanas, trilhas, teatro, atividades de observação e 

crianças.
sensibilização, bem como no auxílio e acompanhamento das 

8 2

33

33

4850

1018

2. Orientação 
ao visitante 
no Zoológico

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

3. Zôo vai à 
escola

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

4. Zooterapia

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

5. Orientação 
ao visitante 
no Centro
de Educação 
Ambiental

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

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

ofertado
Não 4

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 61– Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2008

CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

REDE INTERNA – TEIA INSTITUCIONAL

ALIANÇA SAÚDE

Hospital de Caridade Santa Casa de Misericórdia.

O Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Curitiba foi inaugurado pelo Imperador Dom Pedro II, no dia 22 de maio de 
1880, inicialmente com 160 leitos, podia ser considerado um grande hospital, 
e foi por muitos anos, o único hospital de Curitiba. Em 1912, a Universidade 
do Paraná, mais tarde federalizada, promoveu o Hospital de Caridade e o 
Psiquiátrico a hospitais de ensino, que abrigaram também os estudantes da 
Faculdade de Ciências Médicas a partir de 1956. 

O Hospital oferece total estrutura e uma excelente equipe de médicos 
das diversas especialidades, muitos com título de Mestre e Doutor, que 
realizam um trabalho permanente de aperfeiçoamento. 

Com área construída de 17.416,99 m2, total de leitos 278, sendo 37 de 
UTIs e 9 salas cirúrgicas, realiza entre 600 e 800 cirurgias mensalmente e 
interna uma média de 1350 pacientes por mês, firmando ao longo do tempo 
uma imagem de centro de excelência. 

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

Quadro 61 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

2º Sem.1º Sem.
Ações Atividades Descrição 2008

Nº de inscrições 

1.
 A

 h
or

a 
d

a 
al

eg
ria 1. A hora da  

alegria

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

25 Não 
ofertado  

2.
 F

az
en

d
o 

a 
d

ife
re

nç
a 

no
 

am
b

ie
nt

e 
ho

sp
ita

la
r

1. Fazendo a 
diferença no 
ambiente 
hospitalar

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

71 91
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ex
te

rn
os

 d
a 

S
an

ta
 C

as
a

d
os

 p
ac

ie
nt

es
 e

 c
lie

nt
es

 
3.

 R
ec

ep
çã

o 
ao

s 
fa

m
ili

ar
es

 

familiares e 
visitantes da 
Santa Casa

1. Recepção aos familiares e clientes externos até o local desejado, visto a 

solicitados para que se sintam mais acolhidos.
um diálogo com os mesmos prestando informações quando 
dificuldade da estrutura encontrada no local e ainda manter 

Os acadêmicos recepcionaram e acompanharam os 

ci
d

ad
ã

fo
rm

aç
ão

 
so

lid
ár

ia
 e

 
4.

 V
is

ita
 

cidadã
formação 
solidária e
1. Visita 

paciente ao seu convívio social.
atividade contribui também para a rápida recuperação do 
assim o tempo de ociosidade do paciente internado. Tal 
bem como proporcionar momentos agradáveis, diminuindo 
de diálogo, promover o suporte familiar para os pacientes, 
pacientes no seu leito com a finalidade de estabelecer espaço 

Os acadêmicos visitaram as enfermarias (SUS) abordando os 

94

67 43

73

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 62 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Hospital Maternidade Alto Maracanã.

O Hospital e Maternidade Alto Maracanã (HMAM) é uma parceria de 
trabalho entre a Secretaria da Saúde da cidade de Colombo e a Aliança 
Saúde PUC   -Santa Casa. Atualmente possui 40 leitos dedicados à
obstetrícia. Tem como visão tornar-se um centro de excelência em saúde 
da mulher.

A proposta de intervenção dos acadêmicos vêm reforçar o grande 
objetivo da Maternidade na continuidade dos trabalhos oferecidos, ao 
mesmo tempo em que oportuniza à comunidade, atenção para aspectos 
relacionados à qualidade de vida. Aspectos esses, que estão intimamente 
ligados à saúde preventiva.

Responsável pelas atividades: Enio Funchale Anderson Moreira Prestes.
Público envolvido: Pacientes do hospital, comunidade e gestantes 
internadas.

Quadro  62 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

2º Sem.1º Sem.

2008
Nº de inscrições 

DescriçãoAtividadesAções

sa
úd

e 
co

m
un

itá
ria

fis
io

te
ra

p
êu

tic
a 

em
 

1.
 A

tu
aç

ão
 

fisioterapia
diagnóstico em 
1. Orientação e 

atendidas a nível ambulatorial.
fisioterapia às pacientes internadas, ou às pacientes 
de Fisioterapia, prestaram orientação e diagnóstico em 

Os acadêmicos, acompanhados por professor da área 

4 ofertado
Não 

formação 
solidária e 

cidadã 

2. Visita 

fo
rm

aç
ão

 c
id

ad
ã

2.
 V

is
ita

 s
ol

id
ár

ia
 e

 Os acadêmicos inscritos nesta atividade fizeram uma 
atividade de abordagem dos pacientes nas enfermarias 
(SUS) e no seu leito com a finalidade de estabelecer 
espaço de diálogo, promover o suporte familiar para as 
pacientes, bem como proporcionar momentos agradáveis, 
diminuindo assim o tempo de ociosidade da paciente 

rápida recuperação das pacientes ao seu convívio social.
internada. Tal atividade contribuiu também para uma 

9 7

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 63 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Hospital Nossa Senhora da Luz.  

Hospital Nossa Senhora da Luz é um dos poucos hospitais para 
tratamento de transtornos mentais do Paraná. Foi criado em 1903, a partir da 
necessidade de atendimento especializado para pacientes internados na Santa 
Casa de Misericórdia de Curitiba. A História de mais de 100 anos contribui 
para que a instituição busque continuamente atualizações e aprimoramento 
assistencial, no ensino, na pesquisa e na reintegração social; por isso é 
pioneiro em vários projetos nesta área.

As atividades desenvolvidas dentro do hospital propiciam o resgate 
individual e social de cada indivíduo, bem como, uma humanização calorosa 
na relação com pessoas, que a sociedade caracteriza distante da capacidade 
de relações normais.

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

Quadro 63 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

2008
Nº de inscrições 

2º Sem.1º Sem.
AtividadesAções Descrição

1.
 F

az
en

d
o 

a 
d

ife
re

nç
a 

no
 

am
b

ie
nt

e 
ho

sp
ita

la
r

1. Integração 
no Hospital 
Dia hospitalização.

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

1ofertado
Não 

diferenças
nas 
2. Integrando 

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

Os acadêmicos realizaram atividades visando proporcionar apoio, 
7660

hospitalização.
apoio, acolhida e bem estar ao paciente durante o processo de 
atividades para o Natal dos pacientes internados, propiciando 

Os acadêmicos realizaram atividades visando organizar 

3. Natal feliz 2ofertado
Não 

no baile
e interação 
4. Recreação 

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

Os acadêmicos desenvolveram atividades visando motivar a 

14 14

2.
 A

co
lh

er
 e

 
A

co
m

p
an

ha
r

1. Acolher e 
acompanhar

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

7 8

A
lfa

b
et

iz
aç

ão
 

d
ig

ita
l

digital
Alfabetização 
1. 

Os acadêmicos inscritos nesta atividade, auxiliaram, acolheram e 
acompanharam os pacientes com transtornos mentais a manusear o 
computador, ou seja: orientações de como ligar e desligar, funções 
básicas do mouse, teclado, etc.; e em alguns casos, iniciação de 
digitação.

3 ofertado
Não 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 64 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

73

1

371

304 303

69

30
0

115
88 84

101

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1° Sem.
2003

2° Sem.
2003

1° Sem.
2004

2° Sem.
2004

1° Sem.
2005

2° Sem.
2005

1° Sem.
2006

2° Sem.
2006

1° Sem.
2007

2° Sem.
2007

1° Sem.
2008

2° Sem.
2008



92

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. Neste universo, a participação dos 
acadêmicos do Projeto Comunitário, por meio de atividades desenvolvidas, faz 
diferença para complementaridade de um atendimento humanizado.

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

Quadro 64 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

al
eg

ria
1.

 A
 h

or
a 

d
a 

alegria
1. A hora da 

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

Os acadêmicos realizaram apresentações artísticas em 

11 10

d
o 

co
nt

o
2.

 A
 h

or
a 

conto
1. A hora do 

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

Os acadêmicos proporcionaram momentos de lazer, 

ofertado
Não 13

3.
 F

is
io

te
ra

p
ia

de relaxar
crescendo, hora 
esticando e 
1. Alongando, 

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

Os acadêmicos trabalharam com bebês do Centro de 

4 5

co
m

 c
ria

nç
as

4.
 B

rin
ca

nd
o 

no HUC
com as crianças 
1. Brincando 

incentivando as crianças em sua criatividade.
internadas no Hospital, realizando atividades lúdicas e 

Os acadêmicos brincaram com as crianças que estão 
2844

ho
sp

ita
la

r
am

b
ie

nt
e 

d
ife

re
nç

a 
no

 
5.

 F
az

en
d

o 
a 

hospitalar
ambiente 
diferença no 
1. Fazendo a 

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

Os acadêmicos abordaram os pacientes e familiares nas 

68 85

b
rin

ca
r

6.
 H

or
a 

d
e 

Infantil – HUC
Educação 
Centro de 
brincar no 
1. Hora de 

e respeitando a criança como um sujeito social e histórico.
motor e cognitivo, promovendo mudanças de comportamento 
como contribuíram para o desenvolvimento pessoal, afetivo, 

Os acadêmicos desenvolveram atividades recreativas, bem 

4 5

7.
 O

rie
nt

aç
ão

 

fo
rm

aç
ão

 c
id

ad
ã

ju
ríd

ic
a 

e 

formação
cidadã

jurídica e 
1. Orientação 

No atendimento aos pacientes, internados pelo SUS, 
constatou-se que alguns necessitam além do tratamento 

objetivo favorecer não apenas a melhoria da saúde física, mas 
também orientar os pacientes a respeito de seus direitos como 
cidadãos, por meio das ações desenvolvidas pelos acadêmicos 
do Projeto Comunitário.

O projeto “Orientação Jurídica e Formação Cidadã” tem como 
clínico e atendimento social, precisam de orientação Jurídica. 

8 9
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fa
m

ili
ar

es
 e

 

H
os

p
ita

l C
aj

ur
u

vi
si

ta
nt

es
 d

o 

8.
 R

ec
ep

çã
o 

ao
s 

familiares dos 

pronto socorro
pacientes no 

1. Recepção aos 

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

O desenvolvimento dessa atividade ocorre juntamente ao 
com seus familiares.
provenientes de trauma (urgência e emergência), bem como 

Esta atividade objetiva o contato com pacientes 

4571
hi

st
ór

ia
q

ue
 lá

 v
em

 
9.

  S
en

ta
 

vem história
1. Senta que lá 

e o lúdico.
histórias, a crianças de 0 a 5 anos, despertando a criatividade 
descontração e reflexão por meio de atividades relacionadas a

Os acadêmicos proporcionaram momentos de lazer, 

6 2

cidadã
formação 
solidária e 
1. Visita 

ci
d

ad
ã

fo
rm

aç
ão

 
so

lid
ár

ia
 e

 
10

. V
is

ita
 

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

Os acadêmicos desenvolveram esta atividade dentro das 

17 12

he
m

od
iá

lis
e

11
. B

in
g

o 
na

 

hemodiálise
1. Bingo na 

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

Esta atividade teve como foco a realização de bingos nas 

30 30

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 65 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Centro Social Marcelino Champagnat.   

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

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

Quadro 65 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

2008
Nº de inscrições 

2º Sem.1º Sem.
AtividadesAções Descrição

1.
 A

çã
o 

na
 e

d
uc

aç
ão

2infantil
1. Recreação 

seus limites e potencialidades.
ampliar as expressões de movimento infantil e a descoberta de 
canções e demais atividades de interação, possibilitando 
atividades recreativas por meio de brincadeiras, jogos, 

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos desenvolveram 

alegria
2. Semana da 

as crianças atendidas pela creche.   
proporcionando um momento de alegria e descontração para 
culturais (gincanas, teatro, oficinas de jogos, música etc.), 
Crianças que propôs o desenvolvimento de atividades lúdicas e 

Esta atividade aconteceu em comemoração ao Dia das 

ofertado
Não 12

ofertado
Não 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 66 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E AMBIENTAL – PROAÇÃO 

A criação do Proação vem ao encontro da filosofia da PUCPR em 
promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais (populações 
tanto de meios urbanos quanto rurais), por meio de núcleos locais que visam o 
desenvolvimento de ações nas áreas social, comunitária e ambiental. 

O Proação se institui como canal de inserção da Universidade no 
contexto onde se concentram as maiores demandas sociais e, ao mesmo 
tempo, abre caminhos de acesso à população aos conhecimentos que se 
produzem no âmbito da academia. 

O objetivo do Proação é desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 
extensão em âmbito comunitário com atuação de professores, alunos e 
pesquisadores da PUCPR, possibilitando a melhoria das condições de vida da 
população e ao mesmo tempo tornando dinâmica a relação de ensino na 
Universidade pelo seu constante vínculo com a realidade social. 

Programa de Ação Comunitária e Ambiental – PROAÇÃO Fazenda Rio Grande.

O Proação Fazenda Rio Grande, localizado no bairro Iguaçu I, no 
município de Fazenda Rio Grande, é um núcleo de atendimento à 
comunidade, que foi fundado em março de 2002.  Consiste em um espaço rico 
para a aprendizagem dos futuros profissionais em formação pela PUCPR e é 
considerado, pela comunidade local, como um dos melhores locais da cidade 
para tratamento de saúde e para a profissionalização e educação infantil. 
Todos os atendimentos oferecidos são gratuitos. 

Mediante uma parceria da PUCPR com a Prefeitura do município, 
funciona, no mesmo espaço, a Unidade de Saúde Pioneira. Essa Unidade 
oferece à comunidade programas de orientações para gestantes, hipertensos, 
idosos e orientações sobre planejamento familiar.

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

Quadro 66 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

b
ás

ic
a

In
fo

rm
át

ic
a 

1.
 

M I
informática 
1. Aulas de 

Word, Excel e Power Point.
manuseio do computador, por meio de noções básicas de Windows, 

Esta atividade possibilitou orientação para o conhecimento e 
12 ofertado

Não 

la
ze

r
es

p
or

te
 e

 
R

ec
re

aç
ão

, 
2.

 

recreação
1. Esporte e 

ofertado
Não 16

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

Os acadêmicos contaram histórias para crianças da comunidade 

conto
1. Hora do 

co
nt

o
d

o 
3.

 H
or

a 

ofertado
Não 

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

Nesta atividade os acadêmicos desenvolveram diversas 

16
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4.
 A

çã
o 

no
 P

ro
aç

ão
1. Oficina de 
comunicação
e recreação

Ao participar da oficina de comunicação e recreação os 
acadêmicos interagiram com o grupo de crianças e adolescentes 
participantes das atividades do Proação Fazenda Rio Grande. 

A oficina de comunicação elaborou com os educandos (crianças e 
adolescentes) um jornal mural sobre diferentes temas, com 
recursos como: cartolina, papel kraft, canetinhas, tinta guache, 
recortes de revistas, entre outros. A oficina de recreação teve 
como objetivo trabalhar com as crianças jogos cooperativos, 
gincanas, desenvolvendo a auto-estima e o espírito de equipe.

Não 
ofertado 4

2. Oficina 
de cuidados 
pessoais e 
sexualidade

Ao participar da oficina de cuidados pessoais e sexualidade os 
acadêmicos interagiram com o grupo de crianças e adolescentes 
participantes das atividades do Proação Fazenda Rio Grande. 

A oficina de cuidados pessoais teve como objetivo, trabalhar 
com os educandos (crianças e adolescentes) cuidados corporais, 
higiene pessoal, postural, higiene bucal e asseio. A oficina de 
sexualidade teve como objetivo trabalhar com os educandos a 
consciência corporal, verdades e mitos em relação ao sexo, 
métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, 
escolha de parceiros e planejamento familiar.

Não 
ofertado 1

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 67 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Programa de Ação Comunitária e Ambiental – PROAÇÃO Guaraqueçaba.        

Em Guaraqueçaba, a PUCPR inaugurou sua sede própria no dia 29 de 
abril de 2000 em comemoração aos 500 anos do Brasil, com o objetivo de 
promover a melhoria das condições de vida da comunidade por meio do 
desenvolvimento sustentado, conciliado com a saúde, educação e meio 
ambiente.

Responsável geral: Arlete Moraes.
Responsável pelas atividades: Marisa da Costa e Anderson Moreira Prestes. 
Público envolvido: Adolescentes, crianças, comunidade e famílias. 

Quadro 67 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

2008
Nº de inscrições 

AtividadesAções Descrição
2º Sem.1º Sem.

1.
 C

oo
p

er
an

d
o 

na
 c

om
un

id
ad

e 
d

e 
G

ua
ra

qu
eç

ab
a

Point
Excel e Power
1. Informática -

acesso a tais recursos.
de emprego, considerando que se tratam de pessoas que não têm 
Power point), objetivando inclusão social e melhores perspectivas 
adolescentes e adultos, noções básicas de informática (Excel e 

A atividade teve como objetivo ensinar aos jovens, 

5 Não 

Word
iniciação ao 
2. Informática -

acesso a tais recursos.
emprego, considerando que se tratam de pessoas que não têm 
ao Word), objetivando inclusão social e melhores perspectivas de 
adolescentes e adultos, noções básicas de informática (iniciação 

A atividade teve como objetivo ensinar aos jovens, 

5 Não 

inglês
3. Oficina de 

objetivando melhor atender os turistas que chegam ao município.
cooperativa de artesanato, noções básicas da Língua Inglesa, 

A atividade tem como objetivo ensinar aos jovens e adultos da 
5 Não 

produto
design do 
4. Oficina de 

a limpeza dos produtos e as tendências do mercado.
em suas criações, bem como ensinar a organização dos produtos, 
disponibilizar novas técnicas para serem utilizadas pelos artesãos 

A oficina de design de produto teve como objetivo 

ofertado
Não 6

crianças
brincando com 
5. Oficina 

comportamentos e desenvolvimento motor.
questões ambientais, higienização, cuidados com o corpo, 
ações tiveram enfoque no direito da criança e do adolescente, 
voltadas às crianças moradoras do município de Guaraqueçaba. As 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos desenvolveram ações

13 Não 

cultural local
história e 
6. Oficina de 

comunidade de Guaraqueçaba.
valorização de sua origem e resgate da auto-estima da 
resgatar a história e cultura da comunidade, como forma de 

Os acadêmicos desenvolveram esta oficina com o objetivo de 

4 Não 

Internet
informática –
7. Oficina de

acesso a tais recursos.
de emprego, considerando que se tratam de pessoas que não têm 
oportunizar o acesso a essa ferramenta e melhores perspectivas 
básicas de informática (internet), objetivando inclusão social, 

A oficina teve como objetivo ensinar aos adultos, noções 
acadêmicos interagiram com a comunidade de Guaraqueçaba.

Ao participar da Oficina de informática - internet os 

ofertado
Não 5

informática
8. Oficina de 

recursos.
considerando que se tratam de pessoas que não têm acesso a tais 
essa ferramenta e melhores perspectivas de emprego, 
internet). Objetivando inclusão social, oportunizando o acesso a 
oficinas anteriores (iniciação ao Word, Excel, Power Point e 
ministrado de informática para os adultos participantes das 

A oficina teve como objetivo a revisão do conteúdo já 

ofertado
Não 5

sexualidade
9. Oficina de 

trabalho com adolescentes e com a temática da oficina.
Os acadêmicos que realizaram a atividade tinham habilidade no 

escolha de parceiros e planejamento familiar.
métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, 
consciência corporal, verdades e mitos em relação ao sexo, 

A oficina teve como objetivo trabalhar com os adolescentes a 
Guaraqueçaba.
estiveram interagindo com adolescentes do Colégio Estadual de 

Ao participar da oficina de sexualidade os acadêmicos 

ofertado
Não 10



98

vendas
10. Oficina de 

criam, bem como a forma de agregar valor ao seu produto.
mais eficazes de comercializar os produtos que eles mesmo 
formas mais adequadas de realizar vendas, bem como maneiras 

Os acadêmicos apresentaram à comunidade de artesãos, 

4 3

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 68 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Programa de Ação Comunitária e Ambiental – PROAÇÃO Paranaguá.        

No dia 08 de abril de 2002 foi inaugurado o Proação de Paranaguá. O 
Proação possibilita o exercício da cidadania plena por meio do trabalho diário 
de seus funcionários, acadêmicos, supervisores, professores e voluntários, 
contribuindo assim para uma sociedade mais digna.

Responsável geral: Arlete Moraes.
Responsável pelas atividades: Joselaine Aparecida Steff Dalke.
Público envolvido: Crianças e comunidade.

Quadro 68 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

1.
 M

is
sã

o 
M

ar
is

ta
: E

d
uc

aç
ão

 c
om

 q
ua

lid
ad

e 
p

ar
a 

to
d

os 4

artesanato.
pintura, montagem, modelagens entre outras técnicas de 
desenvolver habilidades manuais, por meio de atividades de 
participantes novas formas de expressar seus sentimentos, 
teve como objetivo apresentar as crianças e adolescentes 

A realização da atividade de artesanato e desenho artístico 

1. Oficina de 
artesanato e 
desenho artístico ofertado

Não 

valores humanos
formação humana e
2. Oficina de 

trabalho em grupo.
comunicação afetiva nas relações interpessoais por meio do 
com suas capacidades e limitações, empatia, solidariedade, 
motivação, valores, cidadania, aceitação da pessoa humana 
participantes o conceito de sentimento e emoção, respeito, 
como objetivo apresentar as crianças e adolescentes 

A atividade de formação humana e valores humanos teve 

4 ofertado
Não 

alternativas
meio de tecnologias 
sexualidade por 
3. Oficina de 

se relaciona.
próprio corpo e o entendimento sobre o corpo da pessoa que 
de tecnologias alternativas de abordar os cuidados com o seu 
expressar seus sentimentos, emoções e sexualidade, por meio 
crianças e adolescentes participantes novas formas de 

A oficina de sexualidade teve como objetivo apresentar as 

3 ofertado
Não 

alternativas
de tecnologias 
ambiente com uso 
4. Oficina do meio 

reciclagem, a importância da preservação do Meio Ambiente.
realizaram um trabalho de conscientização do lixo, sucata, 

Ao realizar esta atividade os acadêmicos da PUCPR, 
3 ofertado

Não 

alternativas
de tecnologias 
drogadição com uso 
5. Oficina 

causados pela dependência.
uso das drogas bem como a conscientização dos malefícios
crianças e adolescentes participantes os riscos intrínsecos no 

A oficina de drogadição teve como objetivo apresentar as 

4 ofertado
Não 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Programa de Ação Comunitária e Ambiental – PROAÇÃO São José dos Pinhais.        

O Proação São José dos Pinhais encontra-se localizado no distrito 
conhecido como Colônia Rio Grande no município de São José dos Pinhais; 
inserido dentro do Patronato Santo Antônio, uma organização não 
governamental, que se constitui num espaço de acolhida e educação, 
atendendo cerca de 500 crianças e adolescentes em situação de risco pessoal 
e social.

Parte expressiva da região de abrangência do Proação ainda preserva a 
condição de área rural, embora já com sinais de que a urbanização está 
próxima a acontecer. Outra parcela, já compõe a periferia de São José dos 
Pinhais, caracterizada pelas precárias condições sócio-econômicas.

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

Quadro 69  – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

1.
 P

ro
m

oç
ão

 à
 e

d
uc

aç
ão

1º Sem.
DescriçãoAtividadesAções

19

6 14

3 3

9 6

20 12

17

2

13 5manuseio no computador. 
Os acadêmicos possibilitaram orientação para o conhecimento e 8. Informática

ofertado
Não 

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

Os acadêmicos trabalharam o processo de produção de 

7. Horticultura

ofertado
Não 

transplante para hortas das casas de cada participante.
das espécies, preparação de canteiros e mudas e o plantio e 
medicinais mais usadas pela população. Incluindo o reconhecimento 

Consistiu na identificação, reconhecimento e cultivo das ervas 
Ervas medicinais:

repasse de saberes e a educação ambiental.
pelo projeto construído com as crianças. Teve como objetivo o 
árvores, arbustos e flores, mediante prévio planejamento da área 

A atividade constituiu-se na preparação, plantio, transplante de 
Jardinagem:

medicinais
e ervas 
6. Jardinagem 

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

Os acadêmicos oportunizaram momentos de lazer e socialização 

5. Esportes

com grupos de crianças e adolescentes.
Os acadêmicos desenvolveram oficinas de técnicas de desenho 

artístico
4. Desenho 

apresentação, como prática de socialização. 
Os acadêmicos ministraram aulas de dança para posterior 3. Dança

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

Os acadêmicos, por meio do domínio de várias técnicas, 

2. Artesanato

2º Sem.

2008
Nº de inscrições 

ofertado
Não 

Culinária
1. Alimentos 

a vida. 
conhecimento de verduras e frutas, e a importância de seu uso para 
salgados, cozinha trivial...), quanto em trabalho educativo de 

As atividades consistiram tanto em curso de culinária, (doces, 
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9. Pintura -
grafite / tela 
e tecido

Trata-se de atividade de iniciação e desenvolvimento de 
habilidades com a pintura que pode se dar pelo uso de papéis e 
cartolinas, e em telas.

7 Não 
ofertado

10. Reforço 
escolar –
Matemática

Os acadêmicos realizaram atividades de apoio às crianças e 
adolescentes, que apresentam dificuldades de aprendizagem escolar 
em Matemática.

Identificaram os pontos fortes ou fracos de aprendizagem de cada 
criança ou adolescentes;

Identificaram estratégias apropriadas para cada caso e, ao mesmo 
tempo para trabalho em grupo, contando para isso com a 
participação da equipe técnica do Patronato (assistente social, 
psicóloga, pedagoga e educadores), seguindo a metodologia adotada.

14 Não 
ofertado

11. Reforço 
escolar –
Português

Os acadêmicos identificaram os pontos fortes e fracos de 
aprendizagem de cada criança ou adolescentes;

Identificaram estratégias apropriadas para cada caso e, ao mesmo 
tempo para trabalho em grupo, contando para isso com a 
participação da equipe técnica do Patronato (assistente social, 
psicóloga, pedagoga e educadores), seguindo a metodologia adotada.

7 6

12. Reforço 
escolar –
Português / 
Matemática

Os acadêmicos inscritos nesta atividade procuraram suprir 
limitações e/ou defasagens, no processo de aprendizagem. É 
ajudaram as crianças, de 1ª a 4ª série, a aprender a superar as 
próprias dificuldades.

Não 
ofertado 3

13. Violão Os acadêmicos ministraram aulas de violão a crianças e 
adolescentes. 3 Não 

ofertado

14. Teclado Os acadêmicos ministraram aulas de teclado a crianças e 
adolescentes. 2 Não 

ofertado

15. Música

Os acadêmicos ajudaram as crianças a desenvolver habilidades 
ligadas à música, visando o aprimoramento da cultura, 
conhecimentos das habilidades pessoais; opções para teclado, violão 
e canto coral. 

Não 
ofertado 1

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

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

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Programa de Ação Comunitária e Ambiental – PROAÇÃO de Tijucas do Sul.        

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

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

Quadro 70 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

2008
Nº de inscrições 

DescriçãoAtividadesAções
1º Sem. 2º Sem.

1.
 P

ro
m

oç
ão

 à
 e

d
uc

aç
ão

recreação
1. Esporte e 

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

Os acadêmicos oportunizaram momentos de lazer e 

20 ofertado
Não 

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

Os acadêmicos orientaram e contribuíram para o 
2 ofertado

Não 

criatividade
3. Oficina da 

espacial.
imaginação, coordenação motora fina, percepção visual e 
as crianças, com atividades visando o desenvolvimento da 

Os acadêmicos trabalharam a socialização e interação com 

17 4

grupo de idosos
recreação no 
4. Ginástica e 

atividades recreativas.
na saúde e interação entre os idosos, com ginástica e 

Os acadêmicos oportunizaram um melhor desenvolvimento 
2 ofertado

Não 

2.
 A

çã
o 

no
 P

ro
aç

ão

artes
ambiental e 
educação
1. Oficina de 

brinquedos com materiais reciclados.
explorando as habilidades manuais e a confecção de 
trabalhos de artesanato com a temática educação ambiental, 
artes teve como objetivo orientar os educandos a elaborar 
separação do lixo e a reciclagem de materiais. A oficina de 
preservação do meio ambiente, a consciência planetária, a 
com os educandos (crianças e adolescentes) a importância da 

A oficina educação ambiental teve como objetivo, trabalhar 
Rio Grande. 
adolescentes participantes das atividades do Proação Fazenda 
acadêmicos interagiram com o grupo de crianças e 

Ao participar da Oficina de educação ambiental e artes os 

ofertado
Não 3

recreação
esporte e 
2. Oficina de 

desenvolvimento afetivo quanto cognitivo e motor.
jogos e brincadeiras dirigidas, visando tanto o 
oportunizar momentos de lazer e socialização por meio de 

A oficina de esportes e recreação teve como objetivo 
Tijucas do Sul.
adolescentes participantes das atividades do Proação de 
acadêmicos interagiram com o grupo de crianças e 

Ao participar da oficina de esporte e recreação os 

ofertado
Não 4

humanos
valores 
humana e 
formação 
3. Oficina de 

violência, drogas e o Estatuto da criança e do adolescente.
relações interpessoais, e também, trabalhar temas como 
e limitações, empatia, solidariedade, comunicação afetiva nas 
valores, cidadania, aceitação da pessoa com suas capacidades 
conceito de sentimento e emoção, respeito, motivação, 
objetivo, apresentar as crianças e adolescentes participantes o 

A oficina de formação humana e valores humanos teve como 

ofertado
Não 4

saúde bucal
4. Oficina de 

por meio de palestras e oficinas dirigidas.
contribuir para o desenvolvimento do hábito da higiene bucal, 

A oficina de saúde bucal teve como objetivo orientar e 

ofertado
Não 1
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recreativas.
interação entre os idosos, por meio da ginástica e atividades 
objetivo oportunizar o melhor desenvolvimento na saúde e 
reumatismo, entre outras. Já a oficina de recreação teve como 
hipertensão, diabetes, artrose, osteoporose, infarto, quedas, 
palestras para orientar sobre doenças comuns nos idosos como: 

A oficina de saúde para idosos teve como objetivo organizar 

3ofertado
Não 

idosos
recreação para 
saúde e 
5. Oficina de 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 71 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

REDE INTERNA – PROGRAMAS GERIDOS PELO PROJETO COMUNITÁRIO

CARAVANAS SOLIDÁRIAS

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

HISTÓRICO

A Caravana Solidária teve seu início em 2004, com foco na área da saúde, 
onde possibilitava às comunidades em situação de vulnerabilidade social, a 
melhora de sua qualidade de vida. Mas, à medida que a Caravana Solidária 
ocorria, percebia-se a necessidade e expandir sua atuação para as outras 
áreas, visto que a necessidade das comunidades não se resumia apenas a 
questões de atenção à saúde.

Ao estruturar as caravanas para 2005, novo foco e direcionamento foram 
dados ao programa: atender às necessidades da comunidade. A mesma passa a 
ser idealizada em conjunto às comunidades e/ou instituições que se 
interessaram pelo programa. A estruturação das caravanas começou com a 
visita de um Técnico do Núcleo de Projetos  Comunitários no local, para 
levantamento das necessidades e potencialidades da comunidade. 

Nesta visita é feito um breve diagnóstico social, e são traçados os 
primeiros pontos que farão parte do direcionamento da caravana durante os 
quatro sábados. O diagnóstico social é uma ferramenta indispensável nesse 
modelo metodológico. O desenho da caravana é feito em linhas gerais para 
fins de inscrição dos acadêmicos, para que esses possam ter conhecimento do 
tipo de ações a realizar. O planejamento da ação na metodologia da caravana 
é realizado pelos próprios acadêmicos em interação com os membros da 
comunidade e/ou instituição atendida. 

Instituições parceiras da Caravana Solidária no ano de 2008:
Durante o ano de 2008 foram realizadas seis Caravanas Solidárias, com 

a participação de 150 acadêmicos de diversas áreas do conhecimento.

Comunidades e instituições atendidas:

-      Colégio Estadual Ambrósio Bini – Município de Almirante Tamandaré.
-      Colégio Estadual Zacarias Cardoso de Jesus – Município de Rio Branco do 

  Sul.
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-      Colégio Estadual Papa João Paulo I – Município de Almirante Tamandaré.
-      Escola Municipal Tanira Schimidt – Município de Curitiba.
-      Colégio Estadual Ângela Sandri Teixeira – Município de Almirante 

Tamandaré.
-      Colégio Estadual Vereador Luiz Maltaca –Município de Itaperuçu. 

CARAVANAS ESCOLARES

As Caravanas Escolares surgiram de uma experiência de Caravana Solidária 
realizada na Escola Municipal Nair de Macedo, da Prefeitura Municipal de 
Curitiba. Daí verificou-se a necessidade de adequação da metodologia para 
realidades escolares. As Caravanas Escolares são realizadas em parceria com o 
Programa Comunidade Escola da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Instituições parceiras da Caravana Escolar no ano de 2008: 
Durante o ano de 2008 foram realizadas onze Caravanas Escolares, 

com a participação de acadêmicos de diversas áreas do conhecimento. As 
caravanas foram realizadas nas seguintes escolas:

-      Centro de Educação Integral Érico Veríssimo.
-      Centro de Educação Integral Expedicionário.
-      Centro de Educação Integral Ulisses Falcão Vieira.
-      Centro de Educação Integral Professor José Wanderley Dias. 
-      Escola Municipal Senador Enéas Faria. 
-      Escola Municipal Sidonio Muralha. 
-      Escola Municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto. 
-      Centro de Educação Integral Professor Adriano Gustavo Carlos Robine. 
-      Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro. 
-      Escola Municipal do CAIC Cândido Portinari. 
-      Escola Municipal Paranavaí.  

Responsável geral:  Marisa da Costa.
Monitora executora das ações junto aos alunos:  Marisa da Costa, Luciane 
Andretta, Ednomar Calisto Lauriano e Ana Paula Jesus da Silva.
Público envolvido:  Comunidade.
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Quadro 71 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

AtividadesAções Descrição 2008
Nº de inscrições 

2º Sem.1º Sem.
1.

C
ar

av
an

a 
S

ol
id

ár
ia

Ambrósio Bini 
Tamandaré 

mirante Al
Solidária -
1. Caravana 

pipas, vídeo game e informática, teatro e jogos de mesa.
jurídica, ping-pong e vôlei, show de talentos, construção de 
atividades de recreação e expressão corporal, orientação 
planejamento das ações. O segundo sábado foi dedicado às 
destinado ao reconhecimento da comunidade e ao 

A atividade ocorreu em 4 sábados sendo o primeiro 
Tamandaré/Pr.
com o Colégio Estadual Ambrósio Bini – Município de Almirante 

Nesta ação os acadêmicos realizaram atividades em parceria 

ofertado
Não 20

Cristo
Cardoso de 
Zacarias 
Sul
Rio Branco do 
Solidária –
2. Caravana 

teatro, artes, bijuterias e recreação. 
O segundo sábado foi dedicado às atividades de artesanato, 
crianças, adolescentes, alunos da escola e com a comunidade. 
planejamento das ações a serem desenvolvidas com as 
destinado ao reconhecimento da comunidade e o 

A atividade ocorreu em 4 sábados sendo o primeiro 
do Sul/Pr.
Estadual Zacarias Cardoso de Cristo, Município de Rio Branco 

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Colégio 

21 ofertado
Não 

Teixeira
Ângela Sandri 
Tamandaré
Almirante 
Solidária –
3. Caravana 

orientação jurídica. 
oficina de higiene, maquiagem, bingo, prática de esportes e 
O segundo sábado foi dedicado às atividades de recreação, 
crianças, adolescentes, alunos da escola e com a comunidade. 
planejamento das ações a serem desenvolvidas com as 
destinado ao reconhecimento da comunidade e o 

A atividade ocorreu em 4 sábados sendo o primeiro 
Tamandaré/Pr.
Estadual Ângela Sandri Teixeira, Município de Almirante 

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Colégio 

ofertado
Não 19

Luiz Maltaca
Itaperuçu
Solidária –
4. Caravana 

informativo.
beleza e recreação infantil e a produção de um boletim 
jogo de varetas, caça ao tesouro, brincadeiras infantis, dia da 
alimentação saudável, oficina de bicuit, confecção de pipas e 
O segundo sábado foi dedicado às oficinas de higiene e da 
crianças, adolescentes, alunos da escola e com a comunidade. 
planejamento das ações a serem desenvolvidas com as 
destinado ao reconhecimento da comunidade e o 

A atividade ocorreu em 4 sábados sendo o primeiro 
Estadual Vereador Luiz Maltaca, Município de Itaperuçu.

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Colégio 

ofertado
Não 18

Tamandaré Papa
João Paulo I

Almirante
Solidária –
5. Caravana 

revitalização do espaço físico, oficina da saúde e cultura. 
esportivos, aulas de informática e feira de profissões, 
jurídica, plantio de árvores, mutirão da limpeza, torneios 
O segundo sábado foi dedicado às atividades de orientação 
crianças, adolescentes, alunos da escola e com a comunidade. 
planejamento das ações a serem desenvolvidas com as 
destinado ao reconhecimento da comunidade e o 

A atividade ocorreu em 4 sábados sendo o primeiro 
Tamandaré/Pr.
Estadual Papa João Paulo I, Município de Almirante 

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Colégio 

ofertado
Não 21

2.
 C

ar
av

an
a 

E
sc

ol
ar

CEI Érico 
Veríssimo

Escolar –
1. Caravana 

Artesanato e Oficina de Culinária.
Pong, Oficina de Recreação, Oficina de Dança, Oficina de 
Matemática, Oficina da Sucata, Orientação Jurídica, Ping 
foram: Oficina de  Bijuteria, Oficina de Pintura, Reforço de 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
Boqueirão.
de Educação Integral Érico Veríssimo, no Bairro Alto 

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Centro 

19 ofertado
Não 
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2. Caravana 
Escolar – 
CEI 
Expedicionário

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Centro 
de Educação Integral Expedicionário, no Bairro Novo Mundo.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Artesanato, Práticas Esportivas, Oficina de Pintura, 
Prevenção de Drogas, Higiene Pessoal, Programando a Vida 
Profissional, Oficina de Matemática, Esporte e Lazer, 
Matemática, Redação e Recreação.

21 Não 
ofertado

3. Caravana 
Escolar – CEI 
Ulisses Falcão 
Vieira

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Centro 
de Educação Integral Ulisses Falcão Vieira, no Bairro CIC.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Jogos de Mesa, Artesanato, Oficina de Pipas, 
Recreação, Dança, Horta, Reforço Espanhol, Orientação 
Jurídica, Jogos de Tabuleiro e Festa Julina.

22 Não 
ofertado

4. Caravana 
Escolar – CEI José 
Wanderley Dias

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Centro 
de Educação Integral Professor José Wanderley Dias, no Bairro 
Boa Vista.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Futebol de Areia, Recreação, Futsal, Artesanato, 
Pintura Artística, Pintura no Rosto e Oficina de Sabonete e 
Biscuit.

19 Não 
ofertado

5. Caravana 
Escolar –
Senador Enéas 
Faria

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola 
Municipal Senador Enéas Faria, no Bairro Cajurú.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Orientação Jurídica, Recreação, Filme, Educação 
Ambiental, Artesanato, Pintura, Jogos de Mesa e Dança do 
Ventre.

22 Não 
ofertado

6. Caravana 
Escolar – Sidonio 
Muralha

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola 
Municipal Sidonio Muralha, no Bairro CIC.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Artesanato, Artes, Atividades Esportivas, Recreação, 
Orientação Jurídica, Planejando o Futuro Profissional e Pintura 
no Rosto.

23 Não 
ofertado

7.Caravana 
Escolar - Tanira 
Schimidt

Os acadêmicos realizaram a atividade em parceria com o 
Escola Municipal Tanira Schimidt – Município de Curitiba/Pr. 

A atividade ocorreu em 4 sábados, sendo o primeiro 
destinado ao reconhecimento da comunidade e ao 
planejamento das ações a serem desenvolvidas com as 
crianças, adolescentes, alunos da escola e com a comunidade. 
O segundo sábado foi dedicado às atividades de recreação e 
prática de esportes. 

25 Não 
ofertado

8. Caravana 
Escolar – Paulo 
Esmanhoto

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola 
Municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto, no Bairro Sítio 
Cercado.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Educação Nutricional, Recreação e Lazer, Cinema e 
Jogos de Mesa.

Não 
ofertado 18

9. Caravana 
Escolar – Adriano 
Robine

organização da biblioteca, recreação e artes.
atividades esportivas (vôlei, basquete e ping-pong), 
foram: Decoração da escola, organização do espaço físico, 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
Fazendinha.
Municipal Adriano Gustavo Carlos Robine, no Bairro 

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola 

ofertado
Não 17
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10.Caravana 
Escolar – Darcy 
Ribeiro

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola 
Municipal Professor Darcy Ribeiro, no Bairro Tatuquara.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Brincadeiras Infantis, Oficina de Artes, Recreação, 
Brincando com Bonecas, Maquiagem Artística, Confecção de 
Pipas, Reforço Escolar, Baile de Carnaval e Dança.

Não 
ofertado 20

11. Caravana 
Escolar Cândido 
Portinari

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola 
Municipal CAIC Cândido Portinari, no Bairro Cidade Industrial.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Escolinha de Futsal, Recreação, Orientação Jurídica, 
Avaliação Nutricional, Jogos de Mesa e Pintura em Bobina.

Não 
ofertado 20

12. Caravana 
Escolar
Paranavaí

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola 
Municipal Paranavaí, no Bairro Xaxim.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento 
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos responsáveis institucionais e equipe do 
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas 
foram: Artes, Educação Ambiental e Meio Ambiente, 
Informática, Esportes, Teatro, Jogos de Mesa, Jardinagem e 
Recreação.

Não 
ofertado 18

CARAVANAS 

As Caravanas surgiram a partir do sucesso de algumas das Caravanas. As 
Caravanas são realizadas em parceria com a   escola ou colégio sendo os 
professores coordenadores ou diretores os responsáveis pelo encaminhamento 
e organização das caravanas.

Instituições parceiras da Caravana no ano de 2008:
Durante o ano de 2008 foram realizadas cinco Caravanas, com a 

participação de acadêmicos de diversas áreas do conhecimento. As caravanas 
foram realizadas nas seguintes escolas:

-      Centro de Educação Integral Expedicionário.
-      Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz.
-      Escola Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza.
-      Escola Municipal Raquel Mader Gonçalves.
-      Colégio Estadual Ambrósio Bini.

Responsável geral:  Marisa da Costa.
Público envolvido: Comunidade.
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Quadro 72 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008

1º Sem. 2º Sem.
C

ar
av

an
as

 

1. Caravana - 
CEI do 
Expedicionário

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com o Centro de 
Educação Integral Expedicionário, no Bairro Novo Mundo.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento das 
atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, sob a
orientação dos responsáveis institucionais e equipe do Projeto
Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas foram: Confec- 
ção de Cartões, Escultura em Balões, Caçador e Corrida, Futsal e
Basquete, Dama e Xadrez, Desenho e Pintura, Elástico e Corda.

Não 
ofertado 8

2. Caravana - 
Jornalista 
Arnaldo Alves 
da Cruz

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola
Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz, no Bairro Alto Boqueirão.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento
das atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, 
sob a orientação dos   responsáveis institucionais e equipe do
Projeto Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas foram:
Roda da Conversa com o Tema “Higiene”, Hora da Beleza, 
Contação de Histórias, Atividades Recreativas, Planejamento
e Orientação Profissional, Hora do Conto, Oficina de Modelagem, 
Jogos de Mesa e Pintura no rosto.

Não 
ofertado 8

3. Caravana - 
Pedro Viriato 
Parigot de Souza

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com a Escola 
Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, no Bairro Sítio Cercado.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento das 
atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, sob a 
orientação dos responsáveis institucionais e equipe do Projeto 
Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas foram: cama 
elástica, jogos infláveis, jogos gigantes, perna de pau, xadrez gigante, 
boneco de alpiste, jogos de bet´s, tênis de mesa, boneco de bexiga, 
enfeite na escola, gincana maluca, xadrez, ping pong e atividades 
aquáticas. 

Não 
ofertado 8

4. Caravana -
Rachel Mader 
Gonçalves

Os acadêmicos realizaram ações em parceria com Escola 
Municipal Rachel Mader Gonçalves, no Bairro Cajurú.

A ação ocorreu em 4 sábados de acordo com o planejamento das 
atividades realizado previamente pelos alunos inscritos, sob a 
orientação dos responsáveis institucionais e equipe do Projeto 
Comunitário. As atividades planejadas e desenvolvidas foram: Oficina 
de Teatro e Vídeo, Jogos e Recreação, Curso de Introdução à 
Mecânica, Concurso de Desenho, Futebol, Jogos de Tabuleiro e Tarde 
da Beleza.

Não 
ofertado 8

5. Caravana -
Ambrósio Bini

Nesta ação os acadêmicos realizaram atividades em parceria com 
o Colégio Estadual Ambrósio Bini – Município de Almirante Tamandaré.

A atividade ocorreu em 4 sábados sendo o primeiro destinado 
ao reconhecimento da comunidade e ao planejamento das ações. O
segundo sábado foi dedicado às atividades de recreação e 
expressão corporal, orientação jurídica, ping-pong e vôlei, show de
talentos, construção de pipas, vídeo game e informática, teatro e 
jogos de mesa.

Não 
ofertado 15

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 72 – Evolução das inscrições desde o início do Programa.
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PROGRAMA COMUNHÃO DOS SABERES

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

Escolas parceiras do Programa Comunhão de Saberes em 2008:

Centro de Educação Integral David Carneiro
Centro de Educação Integral José Lamartine Correa de Oliveira Lyra.
Centro de Educação Integral Maestro Bento Mossurunga
Centro de Educação Integral Ritta Anna de Cássia
Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento
Escola Municipal CEI Érico Veríssimo -Ensino Fundamental
Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva
Escola Municipal Professora Maria Marli Piovezan
Escola Municipal Vereador João Stival
Escola Municipal Wenceslau Braz
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Centro de Educação Integral David Carneiro.

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

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

Quadro 73 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
2º Sem.1º Sem.

2008
Nº de  inscrições 

1.
 C

om
un

hã
o 

d
o 

S
ab

er
es

manuais
1. Artesanatos 

comunidade, como: bordado, tricô, crochê, decopagem, entre outras.
Os acadêmicos desenvolveram atividades de artesanato para a 12 4

recreio
durante o 
recreativas 
2. Atividades 

5recreio, de forma educativa e lúdica.
Os acadêmicos organizaram atividades recreativas durante o 

ofertado
Não 

203. Cinema
(aparelho de dvd), para receber a comunidade. 
preparando o equipamento necessário para a reprodução de filmes 

Os acadêmicos auxiliaram na organização da sala de aula, 
13

para xadrez
4. Escolinha 

adolescentes da comunidade.
noções básicas, movimentação das peças e regras às crianças e 

Os acadêmicos realizaram trabalhos com xadrez envolvendo as 
1116

comunitária
5. Horta 

do meio ambiente e os cuidados que se deve ter com a alimentação.
Os acadêmicos realizaram atividades de promoção à conscientização 

ofertado
Não 3

infantil
6. Literatura 4

uma pequena peça teatral com os alunos.
prazer, promovendo dramatização de histórias infantis e organização 

Os acadêmicos realizaram atividades visando estimular a leitura e 
2

fala
7. Oficina da 

estimularam a fala correta para as crianças (a socialmente aceita).
Os acadêmicos da PUCPR, por meio de brincadeiras, jogos, filmes, 4 7

desenho
8. Oficina de 

crianças da comunidade.
Os acadêmicos realizaram orientações sobre técnicas de desenho às 4 6

futebol
9. Oficina de 

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

ofertado
Não 10

origami
10. Oficina de 

origami às crianças e pessoas da comunidade.
Os acadêmicos promoveram o desenvolvimento de técnicas de 2 4

jurídica
11. Orientação 

outros.
produtos, serviços defeituosos, garantia, prazos, PROCON, entre 
separação; Herança, cobrança de dívidas; Orientações sobre troca de 
rescisão); Violência doméstica; Guarda dos filhos, pensão alimentícia, 
sobre assuntos como: Direto do Trabalho (hora extra, salário, 

Os acadêmicos atuaram junto à comunidade, prestando orientações 

6 6

12. Atividades 
recreativas 
para crianças recreio, de forma educativa e lúdica.

Os acadêmicos organizaram atividades recreativas durante o 15 24

13. Oficina de 
vôlei

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

Não 
ofertado 11

14. Qualidade 
de vida - Bons 
hábitos 
alimentares

Os acadêmicos da PUCPR, por meio de jogos, brincadeiras, filmes e 
outras atividades, despertaram o interesse em criar bons hábitos 
alimentares.

9 1

sucata
15. Oficina de 

reciclável.
de brinquedos jogos e outros, fazendo uso de sucata e/ou material 

Os acadêmicos orientaram as crianças da instituição para confecção 

ofertado
Não 12

na escola
16. Paisagismo

cimento).
pintura nos caules das árvores, pintura das mesinhas e bancos de 
contribuíram com o embelezamento da escola (plantio de flores, 

Os acadêmicos desenvolveram atividades com os participantes que 

2ofertado
Não 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 73 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Centro de Educação Integral José Lamartine Correa de Oliveira Lyra.

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

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

Quadro 74 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de  inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

om
un

hã
o 

d
o 

S
ab

er
es

biblioteca
funcionário da 
1. Assessoria ao 

desenvolvidas pelos alunos da escola nesse ambiente.
que se refere à organização e atividades que foram 

Os acadêmicos prestaram assessoria à biblioteca escolar no 
13 6

recreativas
2. Atividades 

crianças, de forma educativa e lúdica. 
Os acadêmicos organizaram atividades recreativas com 23 11

conto
3. Hora do 

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

Os acadêmicos desenvolveram atividades lúdicas visando 

ofertado
Não 6

(tabuleiro)
recreação 
4. Jogos de 

aprendizado e lazer, para jovens e adultos.
desenvolver a concentração e regras utilizando como fonte de 
memória, dama, trilha), como meio de recreação, visando 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de jogos (ludo, 

1 3

xadrez
tabuleiro -
5. Jogos de 

como, o jogo de xadrez para possíveis campeonatos.
despertar o conhecimento, a aplicabilidade das regras, bem 
básicas, movimentação das peças regras, saídas, visando 

Os acadêmicos desenvolveram trabalhos com xadrez: noções 

4 8

Mídia
6. Oficina de 

escola no desenvolvimento de propaganda, rádio e jornal.
Os acadêmicos da PUCPR realizaram orientações aos alunos da 2 ofertado

Não 

Matemática
escolar de
7. Reforço 

multiplicação, bem como situações de problemas.
aplicando exercícios de adição, subtração divisão e 
matemática para alunos de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, 

Os acadêmicos desenvolveram atividades de reforço escolar de 

6 6

Português
escolar de 
8. Reforço 

Os acadêmicos prestaram atendimento individual ou em 
pequenos grupos de alunos de séries variadas (1ª a 4ª série) com 
orientações dadas pela professora regente e acompanhamento 
pedagógico. Esses atendimentos se deram nas áreas de 
alfabetização, língua portuguesa. O trabalho foi realizado de 
forma lúdica, onde se exercitou o raciocínio dos alunos.

2 1

escolar
do espaço 
9. Revitalização 

projeto de paisagismo na escola.
colaboraram com ações para melhorar o espaço físico, com um 

Os acadêmicos da PUCPR avaliaram, prepuseram e 

ofertado
Não 

de saúde
palestra na área 
de vida -
10. Qualidade 

vários aspectos.
pessoal: sexual, corporal, mental, enfim, enfocar a higiene nos 
alunos do EJA e comunidade, com questões voltadas para higiene 

Os acadêmicos da PUCPR realizaram palestra destinada a 

ofertado
Não 

2

4
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2todo dia
11. Cidadania 

e deveres da criança, do adolescente e dos pais.
garantias constitucionais, exercício da cidadania plena, direitos 
pais, professores e funcionários sobre direitos fundamentais, 
ou não com profissionais da escola, visando esclarecer a alunos, 

Metodologia: planejaram e executaram atividades em parceria 
Estatuto da Criança e do adolescente, etc.
ao currículo escolar: conteúdos do Direito Constitucional, 
de fato, da cidadania, por meio de atividades complementares 
promover o esclarecimento e conscientização para o exercício, 

Os acadêmicos da PUCPR desenvolveram atividades para 

Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 74 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Centro de Educação Integral Maestro Bento Mossurunga.

O início das atividades do CEI Maestro Bento Mossurunga se deu nas 
instalações da Escola Estadual Lúcia Bastos – Ensino de 1° Grau, no dia 31 
de março de 1980, sendo que somente no dia 13 de maio do mesmo ano 
surgiu para as próprias instalações.

É mantido pela Prefeitura de Curitiba, oferecendo educação do 
Ensino Pré-escolar até a quarta série do fundamental. A escola funciona 
em turno integral, disponibilizando acompanhamento nutricional e 
psicopedagógico, bem como apoio didático. À noite, educação para jovens 
e adultos.

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

Quadro 75 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

5.
 C

om
un

hã
o 

d
o 

S
ab

er
es

1. Escolinha 
de futebol

Os acadêmicos da PUCPR realizaram orientações com grupos 
de crianças da comunidade sobre técnicas e regras do futebol na 
prática do jogo. 

7 4

2. Capoeira
Os acadêmicos desenvolveram oficinas de capoeira visando a 

orientação básica, integração e socialização para crianças e 
adolescentes que buscaram essa oficina.

1 Não 
ofertado

3. Dança para 
crianças

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

Não 
ofertado 7 

4. Atividades 
recreativas

Os acadêmicos organizaram atividades recreativas com as 
crianças, de forma educativa e lúdica. 36 Não 

ofertado

5. Hora do 
conto

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

18 Não 
ofertado

6. Jogos de 
tabuleiro

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

18 24

7. Artesanatos
Os acadêmicos ministraram oficinas de artesanatos (tricô, 

crochê, confecção de bijuteria, pintura em madeira, tecido, 
entre outros), para jovens e adultos.

11 7

8. Recreio 
dirigido

Os acadêmicos desenvolveram e organizaram atividades 
recreativas durante o recreio de forma educativa e lúdica. 2 Não 

ofertado
9. Dança 
para jovens 
e adultos

Os acadêmicos desenvolveram atividades de dança como: axé, 
samba e forró, visando a integração e a socialização dos pais e 
jovens da comunidade.

7 3

10. Manicura 
e pedicura

O acadêmico ministrou uma oficina de manicure e pedicure 
para jovens e adultos. 2 Não 

ofertado

11. Assistência 
Jurídica

Os acadêmicos atuaram junto à comunidade, prestando 
esclarecimentos sobre assuntos ligados ao Direito.

Metodologia:
- Planejamento de atendimentos junto à comunidade para 

esclarecimentos de dúvidas,
- Organização e execução,
- Dia - "Tirar dúvidas é legal!!!.

9
Não 

ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 75 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Centro de Educação Integral Ritta Anna de Cássia.

O Centro de Educação Integral (CEI) Ritta Anna de Cássia tem sua 
proposta pedagógica baseada em projetos. O título é “O Mundo em que 
Vivemos” possui quatro eixos que sustentam todos os outros projetos 
desenvolvidos na escola: valorização, ética, cidadania e preservação. 

Responsável geral: Sandra Mara Meister Balthazar e Márcia Regina Pioto 
Amaro.
Responsável pelas atividades: Adriane de Fátima Haiduscki da Silva, Marcia 
Godinha de Mello, Sandra Mara Meister Balthazar.
Público envolvido: Alunos e crianças.

Quadro 76 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

2º Sem.1º Sem.

1.
 C

om
un

hã
o 

d
o 

S
ab

er
es

1. Atividades 
recreativas 
durante o 
recreio

Todas as atividades foram desenvolvidas com o objetivo de 
organização, interação e socialização das crianças no sentido de 
atingir as seguintes competências: comunicação, liderança, 
criatividade, aprendizagem em grupo e outros.

Os acadêmicos inscritos têm conhecimentos de atividades 
recreativas e brincadeiras, onde desenvolveram com os alunos da 
escola (1ª a 4ª séries) durante o recreio, de forma educativa e 
lúdica.

Não 
ofertado 43

2. Dança

Os acadêmicos promoveram o desenvolvimento das danças: 
dança afro, axé, dança do ventre e dança de salão, visando 
aumentar a auto-estima, assim como a qualidade de vida da 
comunidade.

Não 
ofertado 6

3. Qualidade 
de vida -
palestras: 
prevenção 
na saúde

O acadêmico da PUCPR que participaram desta atividade 
tinham conhecimentos na área da saúde.

Palestras na área de saúde:
1) Reunião de planejamento;
2) Cuidados com a diabetes;
3) Como prevenir e cuidar da hipertensão;
4) Higiene bucal, corporal, e outros.

Metodologia:
- Planejamento das atividades; 
- Promoção de palestras, atividades de interação aluno-família 

e comunidade.

Não 
ofertado 5

4. Recreação 
-
Brincadeiras 
da vovó

Esta atividade teve como objetivo promover jogos, gincanas, 
competições e brincadeiras diversas como: cinco Marias, cabo de 
guerra, pular corda, pular elástico, entre outros.

Não 
ofertado 24
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Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento.

O Colégio pertence à Rede Estadual Pública de Ensino, atendendo de 
1. 500 a 2.000 alunos por ano, com turmas de 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental, e de 1ª a 3ª séries do Ensino Médio. A comunidade escolar
contempla uma demanda de 1.000 famílias do Bairro Cajuru, compreendendo 
a Vila Centenário, Camargo, Oficinas, Acrópole, Solitude, Autódromo e 
Agrícola, no Município de Curitiba.

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

Quadro 77 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

om
un

hã
o 

d
os

 S
ab

er
es

biblioteca
1. Auxílio na 

pesquisa na Internet, utilizando conhecimento em informática.
biblioteca, para localizar os livros no acervo e realizar 

Os acadêmicos orientaram e ajudaram os alunos na 
8 7

2. Facilitando o 
uso da biblioteca

Os acadêmicos desenvolveram com os alunos atividades 
dirigidas, com o objetivo de esclarecer comportamentos 
agressivos, especialmente os motivados por preconceito ou 
intolerância.

1 Não 
ofertado

3. Organização 
de atividades 
esportivas 
dirigidas

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

3 17

4. Rádio escolar

Os acadêmicos desenvolveram com os alunos, atividade 
dirigida, com o objetivo de criar uma grade de programação 
para a rádio escolar, que é veiculada durante o recreio e 
intervalos.

ofertado
Não 1
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Escola Municipal CEI Érico Veríssimo - Ensino Fundamental.

Inaugurada em 1980, atendeu inicialmente a comunidade dos conjuntos 
Érico Veríssimo e Euclides da Cunha como escola municipal. Em 1992, tornou-se
Centro de Educação Integral Érico Veríssimo. Iniciou seu trabalho em 11 de 
agosto de 1980, em salas emprestadas na Escola Estadual Lúcia Bastos, com 
um total de 4 turmas. Já em 1981, os trabalhos iniciaram a todo vapor em 
dependências próprias e em 1992 a escola passou a ser de tempo integral, 
tornando-se CEI Érico Veríssimo. 

Responsável geral: Marcia Chimenez e Márcia Regina Pioto Amaro.
Responsáveis pelas atividades: Marcia Chimenez, Camile Lourenço e 
Rosicler Stec.
Público envolvido: Comunidade. 
Quadro 78 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

2º Sem.1º Sem. 

2008
Nº de inscrições 

DescriçãoAtividadesAções

1.
 C

om
un

hã
o 

d
os

 S
ab

er
es

1. 
Artesanatos 
manuais

Os acadêmicos inscritos desenvolveram atividades de artesanato 
(bordado, tricô, crochê, decopagem, etc.), oferecendo suas próprias 
habilidades, a fim de propiciar a organização e o convite à comunidade 
à participação.

Não 
ofertado 6

2. 
Atividades 
físicas e 
de lazer

Os acadêmicos realizaram atividades que envolveram o movimento de 
corpo, relaxamento, alongamento, integração e socialização com adultos 
e crianças. Os acadêmicos da PUCPR desenvolveram atividades recrea-
tivas e de lazer com grupos de crianças, jovens e adultos. Estas ativida- 
des visaram a promoção e a INTEGRAÇÃO, a SOCIALIZAÇÃO e o 
desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas das crianças. 
Nos adultos, melhorar a QUALIDADE de VIDA, no que se refere à 
prática de Educação Física.

Não 
ofertado 4

3. Dança

Os acadêmicos da PUCPR desenvolveram atividades de dança de 
salão, axé, samba, etc., com jovens e adultos da comunidade. Esta 
atividade visou promover a integração, a socialização e a descontração 
para a comunidade com ritmos variados.

Não 
ofertado 3

4. Jogos de
tabuleiro

Os acadêmicos orientaram as crianças da comunidade, de forma 
educativa e lúdica sobre jogos de tabuleiros como: dama, jogo da 
velha, trilha, xadrez - regras e prática dos jogos.

Não 
ofertado 17

5. Reforço 
escolar de 
Matemática

Os acadêmicos da PUCPR realizaram atividades de reforço escolar 
de matemática para alunos de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental.

Metodologia:
Planejamento de atividades; Aplicação de exercícios de adição, 

subtração divisão e multiplicação, bem como situações de problemas.

Não 
ofertado 6

6. Reforço 
escolar de 
Português

Os acadêmicos realizaram atendimento individual ou em pequenos 
grupos de alunos de séries variadas (1ª a 4ª série) com orientações 
dadas pela professora regente e acompanhamento pedagógico. Esse 
atendimento foi realizado nas áreas de alfabetização, Língua 
Portuguesa. O trabalho foi feito de forma lúdica, para que se exercite 
o raciocínio do aluno.

Não 
ofertado 3
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Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva.

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

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

Quadro 79 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

2.
 C

om
un

hã
o 

d
o 

S
ab

er
es

1. Artesanatos 
manuais

Os acadêmicos desenvolveram oficinas de artesanato 
envolvendo toda a comunidade local. 7 1

2. Divulgação
do programa: 
Comunhão 
dos Saberes

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

10 4

3. Escolinha 
de FUTSAL e 
promoção de 
torneios

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

4 9

4. Escolinha 
de VÔLEI e 
promoção de 
torneios

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

1 3

5. Hora do 
conto

Os acadêmicos realizaram atividades de contação de 
histórias com as crianças da comunidade. 8 8

6. Horticultura -  
Educação 
ambiental

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

9 2

7. Cidadania 
todo dia

Os acadêmicos desenvolveram atividades promovendo, 
esclarecendo e conscientizando os alunos quanto ao 
exercício, de fato, da cidadania, por meio de atividades 
complementares ao currículo escolar com conteúdos do 
Direito Constitucional, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, etc.

1 9

8. Escolinha 
de XADREZ e 
promoção de 
torneios

Os acadêmicos inscritos nesta atividade treinaram e 
auxiliaram na organização e execução de torneios para a 
comunidade.  

2 8

9. Pintura em 
tela

Os acadêmicos ministraram oficinas de pintura em 
tela, com a participação da comunidade. 3 4

10. Reforço 
escolar 
Matemática 
1ª - 4ª

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

5 7

11. Reforço 
escolar 
Matemática 
5ª - 6ª  

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

6 13
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12. Reforço 
Língua 
Portuguesa 1ª 
- 4ª   

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

5 8

13. Reforço 
escolar 
formandos

Os acadêmicos auxiliaram a escola a sanar as 
dificuldades apresentadas pelos alunos na disciplina de 
Português e Matemática.

3 Não 
ofertado

14. Auxílio 
para a 
utilização de 
Internet

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

30 16

15. Dança

Os acadêmicos promoveram o desenvolvimento de 
ritmo (dança afro, axé, dança do ventre e dança de 
salão), buscando tanto aumentar a auto-estima, como a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

4 5

16. Oficina 
de bijuteria

Os acadêmicos desenvolveram oficinas de bijuteria 
com a comunidade. 5 7

17. Recreação
Os acadêmicos promoveram jogos, gincanas, 

competições e brincadeiras diversas com os alunos da 
escola.

23 16

18. 
Revitalização 
do espaço 
escolar

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

3 8

19. Oficina 
de desenho

Os acadêmicos ministraram oficinas de desenho aos 
alunos e a comunidade. 6 4

20. Oficina 
de ginástica

Ao realizar esta atividade os acadêmicos promoveram 
o desenvolvimento rítmico e aumentaram a auto-
por meio de atividades físicas, assim como, contribuíram
para melhor qualidade de vida da comunidade.

2 6

21. Oficina 
de ginástica 
laboral

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

4 Não 
ofertado

22. Rádio 
escola

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

1 1

23. Jogos 
internos

Os acadêmicos da PUCPR auxiliaram na organização e 
arbitragem dos jogos internos da escola realizados 
anualmente. Foram disputados os jogos, propriamente 
ditos, nos seus respectivos turnos, como as seguintes 
modalidades: futsal, voleibol, basquetebol, handebol, 
tênis de mesa, xadrez, atletismo.

Não 
ofertado 10

24. Jornal 
eletrônico da 
escola

Os acadêmicos da PUCPR colaboraram com o projeto 
do jornal eletrônico em desenvolvimento na escola.

Não 
ofertado 3

25. Oficina 
de 
grafitagem

Os acadêmicos da PUCPR, com conhecimento da 
técnica, desenvolveram um projeto de grafitagem com 
alunos de 5º a 8º series, como uma forma de despertar o 
interesse dos alunos nas aulas de arte.

Não 
ofertado 6

26. Recreio 
dirigido

Os acadêmicos realizaram brincadeiras como: caçador, 
futebol, atletismo, entre outras aos alunos de Pré a 4.ª 
série. (os alunos do Pré fazem o recreio em local distinto 
ao das crianças maiores).

Não 
ofertado 2

27. Reforço 
escolar 
Matemática 
7ª e 8ª

Os acadêmicos auxiliaram a escola a sanar as 
dificuldades apresentadas pelos alunos na disciplina de 
Matemática prestando atendimento a pequenos grupos 
de 7ª e 8ª série do Ensino Fundamental.

4Não 
ofertado
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Gráfico 79 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Escola Municipal Professora Maria Marli Piovezan.

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

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

Quadro 80 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição 2008
Nº de inscrições 

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

om
un

hã
o 

d
o 

S
ab

er
es

1. Treinamento 
de voleibol

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

11 Não 
Ofertado

2. Treinamento 
de futebol de 
salão

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

12 Não 
Ofertado

3. Treinamento 
de tênis de mesa
e futebol de 
botão

Os acadêmicos inscritos nesta atividade possuem domínio 
das regras, bem como a prática do tênis de mesa e de 
futebol de botão, onde realizaram orientações os grupos de 
alunos da escola, de forma educativa e lúdica.

2 Não 
Ofertado

4. Aulas de 
informática / 
Internet

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

17 Não 
Ofertado

5. Dança 

Os acadêmicos da PUCPR orientaram grupos de alunos na 
prática e/ou execução de dança. Trabalharam diferentes 
ritmos, passos, entre outros elementos que caracterizam as 
respectivas danças (jazz, street dance, balet e outros) 
explorando passos característicos e históricos de diversos 
ritmos.

5 Não 
Ofertado

6. Dança -Ventre

Os acadêmicos desenvolveram trabalhos com a dança, 
orientando grupos de alunos na prática e/ou execução da 
dança do ventre, por meio de diferentes ritmos, passos, 
bem como as características de cada dança.

4 Não 
Ofertado

7. Rádio escola Os acadêmicos realizaram orientações aos alunos da 
escola na montagem e execução de programas de rádio. 9 Não 

Ofertado

8. Jogos de 
recreação 
(tabuleiro)

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

18 Não 
Ofertado

9. Jogos de 
tabuleiro -
Xadrez

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

18 Não 
Ofertado

10. Oficina de 
karatê 1

O acadêmico desenlveu ações de orientação para a o
prática do karatê, de forma educativa/lúdica, por meio das 
regras e princípios desse esporte, trabalhando regras e a 
prática da luta.

Não 
Ofertado
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11. Oficina da 
alegria

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

1 Não 
Ofertado

12. Oficina da 
leitura e 
produção de 
texto

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

8 Não 
Ofertado

13. Oficina da 
Matemática

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

12 Não 
Ofertado

14. Oficina de 
basquete

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

2 Não 
Ofertado

15. Oficina de 
manutenção 
de 
computadores

3
Os acadêmicos realizaram oficinas de manutenção dos 

computadores no Programa Linux, para os alunos e a 
comunidade.

Não 
Ofertado
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Escola Municipal Vereador João Stival.

Inaugurada em 09/03/2008, a Escola Municipal Vereador João Stival 
administra também o contra-turno, onde os alunos participam de atividades 
como: artesanato, brinquedoteca, jogos, entre outras oficinas.

A escola foi criada para atender a demanda das crianças advindas do 
Jardim Três Pinheiros e arredores.

Grande parte das famílias que a escola atende mora em casa própria, 
cuja renda familiar varia de 01 a 03 salários mínimos.
A clientela divide-se entre a prática da religião católica e evangélica.

Responsável geral:  Denise Luciane Lipiski Rutikoski e Márcia Regina Pioto 
Amaro.
Responsável pelas atividades: Denise Luciane Lipiski Rutikoski.
Público envolvido: Adolescentes, comunidade e crianças.

Quadro 81 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

om
un

hã
o 

d
o 

S
ab

er
es

1. Assessoria 
jurídica

O acadêmico da PUCPR prestou informações aos pais no que se 
refere a assuntos jurídicos tais como: familiar, de trabalho, e 
demais temas relacionados, encaminhando aos devidos órgãos 
competentes.

1 18

2. Atividades 
físicas e de 
lazer

Os acadêmicos desenvolveram atividades que envolveram o 
movimento de corpo, relaxamento, alongamento, integração e 
socialização com adultos e crianças.

2 Não 
ofertado

3. Aulas de 
informática / 
Internet

Ao realizar esta atividade os acadêmicos da PUCPR orientaram 
grupos de alunos no laboratório de informática. Orientaram no 
manuseio do computador de forma lúdica e educativa desde o 
básico das informações até os programas, bem como as páginas de 
Internet.

15 17

4. Capoeira
Os acadêmicos da PUCPR orientaram grupos de alunos da 

instituição no jogo de capoeira, trabalhando as regras e a prática 
de forma educativa / lúdica.

2 Não 
ofertado

5. Fazendo 
arte

Os acadêmicos trabalharam com artes plásticas e manuais, com 
materiais de diferentes texturas, cores e aspectos, onde foram 
desenvolvidas as atividades de artes, incentivando a utilização 
de diferentes materiais que desenvolveram o interesse dos alunos 
nas aulas de arte.

5 Não 
ofertado

6. Hora do 
conto

Foram realizadas atividades que promoveram o gosto pela 
leitura, utilizando-se de diferentes formas de contação e registro 
de histórias. Essas atividades também promoveram a integração, a 
sociabilização e a sensibilização para o gosto da leitura.

3 22

7. Jogos de 
tabuleiros

Os acadêmicos da PUCPR orientaram as crianças e adolescentes
com jogos com o objetivo de desenvolver a concentração e regras 
(ludo, memória, dama, trilha), utilizando-se dos jogos como fonte 
de aprendizado e lazer, sendo que as atividades foram realizadas 
com uso de materiais recicláveis.

29 14

8. Judô Os acadêmicos da PUCPR realizaram atividades de orientação 
para a prática do Judô, de forma educativa / lúdica.  3 Não 

ofertado

9. Mudando a 
paisagem da 
escola

Os acadêmicos realizaram atividades para melhorar o visual da 
escola, com atividades informativas e práticas na área da 
botânica.

Desenvolveram palestras na área de plantio e acompanhamento 
técnico, junto aos alunos no desenvolvimento dos projetos que a 
escola possui na área de plantio: arborização, paisagismo, plantas 
medicinais, etc.

1 2

10. Oficina da 
alegria 2

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

Não 
ofertado
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11. Oficina da 
leitura e 
produção de 
texto

Os acadêmicos desenvolveram atividades que promoveram o 
gosto pela leitura, utilizando de diferentes técnicas e tipos de 
textos para o trabalho de produção textual escrita e reescrita de 
textos.

O acadêmico da PUCPR desenvolveram atividades que 
despertaram para o gosto da leitura. Ao trabalhar diferentes 
tipologias textuais, propor atividades práticas que valorizem a 
produção escrita do aluno e, logo após, com orientações do 
acadêmico, a reescrita do trabalho produzido.

3 Não 
ofertado

12. Oficina de 
basquete

Os acadêmicos da PUCPR orientaram grupos de alunos da 
instituição para trabalhar regras e a prática do jogo de forma 
educativa e lúdica.

1 2

13. Oficina de 
canto

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

2 Não 
ofertado

14. Oficina de 
dança e dança 
de salão

Os acadêmicos da PUCPR orientaram grupos de alunos na prática 
e execução de vários estilos de dança, trabalhando diferentes 
ritmos, passos bem como as características históricas de cada 
estilo.

7 7

15. Oficina de 
futebol de 
salão

Os acadêmicos da PUCPR orientaram grupos de alunos da 
instituição a fim de trabalhar regras e a prática do jogo de futebol 
de salão.

8 Não 
ofertado

16. Oficina de 
Matemática

Foram desenvolvidas atividades que promoveram a aquisição dos 
conceitos matemáticos (números, medidas e geometria) de uma 
forma lúdica e prazerosa por meio da construção de materiais de 
apoio (ábaco, tangram, entre outros), utilizando-se de materiais 
recicláveis.

13 7

17. Oficina de 
percussão, 
banda 
rítmica.

Os acadêmicos da PUCPR orientaram grupos de alunos no 
desenvolvimento rítmico, por meio da música. 14 3

18. Oficina de 
violão

Os acadêmicos da PUCPR ensinaram técnicas para se tocar o 
instrumento, de forma lúdica / educativa. 3 Não 

ofertado

19. Oficina de 
vôlei

Os acadêmicos da PUCPR orientaram os grupos de alunos da 
instituição de forma educativa e lúdica para a prática do jogo. 6 2

20. Oficina de 
xadrez

Os acadêmicos da PUCPR, com conhecimento no jogo de xadrez, 
repassaram aos alunos noções básicas; movimentação das peças; 
regras; saídas; xadrez para campeonato a fim de despertar o 
conhecimento, a aplicabilidade das regras.

9 12

21. Página na 
internet

Os acadêmicos da PUCPR deram orientações para a criação da 
página da escola, na internet, bem como, a manutenção da mesma 
com informações.

3 Não 
ofertado

22. Recreio 
dirigido

O acadêmico da PUCPR desenvolveu atividades recreativas e de 
lazer com crianças, no recreio. Essas atividades promoveram a 
integração, a socialização, o respeito mútuo e o desenvolvimento 
das capacidades motoras e cognitivas das crianças.

1 Não 
ofertado

23. Teatro
Os acadêmicos da PUCPR trabalharam o teatro como meio de 

representação e seus elementos: texto, caracterização, 
personagem, sonoplastia, roteiro, entre outros.

6 7

24. Projeto de 
civismo

Os acadêmicos da PUCPR desenvolveram atividades recreativas 
e de lazer com crianças, no recreio. Essas atividades promoveram 
a integração, a socialização, o respeito mútuo e o 
desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas das 
crianças e deverá trabalhar com os hinos Nacional, da Bandeira, da 
Independência e de Curitiba, no que se refere ao histórico, letra, 
com o objetivo de identificar e estimular o ato cívico em nossos 
alunos.

6Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 81 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Escola Municipal Wenceslau Bráz.

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

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

Quadro 82 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

om
un

hã
o 

d
o 

S
ab

er
es

1. Educação 
ambiental

Os acadêmicos desenvolveram atividades com o objetivo 
de promover a conscientização, preservação do meio 
ambiente e reciclagem, junto às crianças e a comunidade.

5 10

2. Oficina de 
dança

Os acadêmicos promoveram e ensinaram o 
desenvolvimento de ritmos: dança moderna, balé ou outros 
tipos de danças.

2 4

3. Oficina de 
teatro

O acadêmico realizou atividades com o intuito de 
promover o desenvolvimento da comunicação verbal e 
corporal - habilidades artísticas.

1 2

4. Oficina de 
texto

Os acadêmicos realizaram atividades para incentivar e 
criar o hábito da leitura e da escrita, para turmas de 
aproximadamente 15 alunos.

2 Não 
ofertado

5. Reforço 
escolar de 
Matemática

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

6 2

6. 
Revitalização 
do espaço 
escolar

Os acadêmicos realizaram atividades de avaliação, e 
propuseram a execução de um projeto para melhorar o 
espaço físico da escola.

2 4

7. Coral - 
Oficina de 
canto

Os acadêmicos da PUCPR proporcionaram vivências 
musicais para a montagem de um coral na escola.
Desenvolveram técnicas de musicalização, sensibilização 
para o canto, ampliando os conhecimentos musicais de 
nossos alunos.

3Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 82 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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PROGRAMA MUTIRÃO

As atividades do Programa Mutirão são direcionadas para atuações 
pontuais em instituições sociais, e acontecem sempre aos finais de semana, 
das 8 às 16 horas ou das 13 às 18 horas, totalizando assim, 6 ou 8 horas para 
os acadêmicos participantes. As atividades variam de acordo com o espaço 
físico e a quantidade de pessoas atendidas por cada instituição.  

As ações desenvolvidas no Projeto Mutirão estão normalmente 
atreladas aos seguintes eixos:

- Recreação e Lazer:         atividades esportivas e recreativas desenvolvidas 
junto às pessoas atendidas pelas instituições.

- Educacional:          atividades educativas específicas atendendo as 
particularidades de cada instituição a ser atendida.

Instituições parceiras do Programa Mutirão no ano de 2008:

Casa do Piá I – Unidade Oficial de Abrigos da Fundação de Ação Social de 
Curitiba, que tem por objetivo garantir a proteção integral de crianças e 
adolescentes em situação de rua, órfãos ou abandonados, vítimas de maus 
tratos físicos, psíquicos e ou de abuso sexual. Caracterizando-se em uma 
medida de caráter protetivo e transitório, aplicada por Conselhos Tutelares e 
pelo Juizado da Infância e Juventude. Possui capacidade para atender 30 
crianças, na faixa etária de 7 a 14 anos.

Casa Lar Santa Rita de Cássia – A Casa Lar Santa Rita de Cássia é uma de casa 
de passagem, onde abriga crianças e adolescentes de 0 a 16 anos 
encaminhados pelo Conselho Tutelar e pela promotoria, por encontrar-se em 
risco social, permanecendo em na instituição até que o poder judiciário 
determine seu retorno à família. 

Casa Lar do Idoso – A Casa Lar da Pessoa Idosa é ponto de referência no que 
diz respeito ao acolhimento e abrigamento de idosos, acima de 60 anos cujos 
familiares não dispõem de recursos para suprir as necessidades básicas para 
sua subsistência. Atualmente a instituição abriga 17 idosos, sendo que os 
mesmos têm todas as suas necessidades básicas asseguradas, em uma casa 
ampla e com uma ótima área externa para que os idosos tenham o maior 
conforto possível.

Hospital Colônia Adalto Botelho – O Hospital Colônia Adauto Botelho é 
especializado em Psiquiatria, da rede pública do estado do Paraná, é uma 
unidade própria da Secretaria de Saúde do Estado.

O Hospital foi inaugurado no dia 05 de junho de 1954, com recursos do 
Ministério da Saúde. Recebeu o nome em homenagem ao Dr. Adauto Junqueira 
Botelho, psiquiatra, professor universitário no Rio de Janeiro e Diretor do 
Serviço Nacional de Doenças Mentais do Ministério da Saúde.

Em 1955, foi elaborado o Regimento Interno, onde constava que o 
Hospital Colônia Adauto Botelho destinava-se ao tratamento de doentes 
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mentais de ambos os sexos, adultos e crianças, oferecendo serviços 
complementares como laboratório, farmácia, serviço cirúrgico, gabinete 
dentário, radiografia, assistência religiosa e praxiterapia.  

O hospital, em seu projeto original, poderia comportar 350 pacientes. 
Durante décadas seguintes passou por várias reformas físicas, adequações nos 
recursos humanos, consoante às diretrizes técnicas e políticas de saúde 
mental.

Paróquia Santa Margarida – Orientar os adolescentes e jovens sobre a 
importância da informação e da formação sócio-econômica, política, cultura e 
educacional, tanto no âmbito familiar, comunitário, social e profissional, no 
que tange as atitudes comportamentais, de relacionamento humano afetivo, 
bem como as conseqüências de atitudes precipitadas ou impensadas, 
decorrentes de ausência de embasamento e fortalecimento de princípios e 
valores éticos e morais. Instigar, bem como esclarecer aos jovens a 
necessidade da prática esportiva como mecanismo de afastamento de 
atividades ilícitas inflacionárias, assim, o desenvolvimento sustentável, para 
preservação do meio ambiente que vivemos na busca permanente da 
qualidade de vida.    

Bazar Solidário – A Associação Espaço De Bem Com a Vida – Idealizada pela 
terapeuta, pedagoga e professora Vânia Lúcia Slaviero, objetiva a busca da 
auto-sustentabilidade dentro dos princípios educativos e pedagógicos 
sistêmicos, transdisciplinares e ecológicos; com a finalidade de promover o 
auto-desenvolvimento do ser humano, por meio de cursos, artes em geral, 
esportes e cooperativismo. Para isso, são realizados bazares na região Campo 
Magro a fim de proporcionar que a população tenha condições de comprar 
materiais como roupas e utensílios, entre outros, com um baixo valor, 
revertendo a arrecadação em atividades para comunidade local. 

Casa do Acolhimento – É uma de casa de passagem onde abriga crianças e 
adolescentes de 0 a 12 anos, que são encaminhados pelo Conselho Tutelar 
e pela promotoria, por encontrarem-se em risco social permanecendo na 
instituição até que o poder judiciário determine que a criança ou o 
adolescente retorne para sua família ou adoção.

Mutirão Ambiental – O "Abrace esta Causa" é um projeto sócio-ambiental 
desenvolvido pelo Grupo Lúmen. A revitalização do Rio Belém é a causa 
atendida com o objetivo de conscientizar e educar ambientalmente cidadãos 
e empresas. Com o compromisso permanente de promover e apoiar ações 
sociais por meio do debate e difusão de informações de interesse público, as 
emissoras de comunicação do Grupo Lúmen têm como missão servir a 
sociedade e ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas.

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.
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Hospital de Neuropsiquiatria do Paraná San Julian – O Hospital de 
Neuropsiquiatria do Paraná Ltda. foi fundado por uma sociedade formada por 
onze profissionais de diversas áreas, dentre eles o senhor Meron Daczuk e o 
Professor Doutor Affonso Antoniuk – o idealizador da idéia, em 18 de setembro 
de 1968 e teve o nome fantasia “Hospital San Julian” para homenagear um 
professor de neurocirurgia da Universidade do Uruguai.  

Em 14 de agosto de 1975 acontece, de fato, sua inauguração, com o 
primeiro internamento. Nessa época, tinha capacidade para 100 leitos, uma 
equipe reduzida e atendia pacientes de ambos os sexos.

Gradativamente, o hospital foi crescendo e hoje conta com 400 leitos e 
uma equipe multidisciplinar com 186 profissionais, dentre os quais: médicos 
psiquiatras e clínicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 
farmacêutico, nutricionista, professor de educação física, administração, 
enfermagem, recepcionistas, educação continuada, técnico agrícola, 
nutrição, zeladoria, lavanderia, manutenção e grupo de voluntários. Assim, 
busca atingir a excelência na qualidade do tratamento psiquiátrico.

Responsável geral: Ângela Maria de Lara / Wlademir Duran 

Quadro 83 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 P

ro
je

to
 M

ut
irã

o

1. Mutirão - 
Bazar solidário

Os acadêmicos organizam um bazar solidário com o 
objetivo atender à comunidade carente de Campo Magro e 
captar recursos financeiros para a creche “De Bem Com a 
Vida” e Colégio Estadual de Campo Magro.

40 40 

2. Mutirão - 
Campanha de 
reciclagem

Os acadêmicos realizaram um acompanhamento no 
processo de troca do material reciclável por alimento, além 
do desenvolvimento de atividades sócio-ambientais, culturais 
e recreativas com a comunidade.

60 40

3. Mutirão - 
Abrindo portas
para a juventude 

O Mutirão “Abrindo Portas para a Juventude” teve como 
objetivo propiciar um momento de integração e promoção 
social com os jovens e adolescentes da comunidade, por 
meio de ações voltadas ao esporte, saúde e educação.

Os acadêmicos inscritos nesta atividade desenvolveram 
uma Oficina de Sexualidade e Drogadição, abordando os 
temas: gravidez na adolescência, doenças sexualmente 
transmissíveis, uso de drogas, entre outros.

Não 
ofertado 12

4. Mutirão - 
Dia Nacional 
da Saúde 
Mental

O Mutirão “Dia Nacional da Saúde Mental” teve como 
objetivo propiciar um momento de integração e promoção 
social das pessoas com transtornos mentais, fazendo com que 
eles se sentissem mais valorizados, visto que ainda são muito 
discriminados pela sociedade atual.

Os acadêmicos inscritos nesta atividade desenvolveram 
palestras sobre saúde e qualidade de vida. No período da 
tarde foi realizado um bingo a fim de propiciar momento de 
distração aos internos.

Não 
ofertado 6

5. Mutirão - 
Casa Lar 
Santa Rita de 
Cássia

Os acadêmicos realizaram atividades sócio-educativas, 
afetivas, esportivas e lúdicas, por meio da prática de 
esportes, visando estimular a competitividade, respeito, 
motivação e concentração. Foram realizadas oficinas para 
ensinar confecção de massinha de modelar e 
reaproveitamento de casca de frutas produzindo uma salada 
de frutas em conjunto com as crianças da casa.

20 29 

6. Mutirão - 
San Julian 
visita solidária

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

2180
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7. Mutirão - 
Recreação 
com crianças 
e adolescentes

Os acadêmicos inscritos realizaram juntamente às crianças 
e adolescentes atividades esportivas, recreativas e culturais. 
Praticaram esportes, desenvolveram atividades lúdicas com 
música e dança, com a realização de gincanas, exibição de 
filmes educativos e pinturas de desenhos com tinta guache.

Foram realizadas oficinas de escultura de balões produção 
de massinha de modelar

41 85

8. Recreação 
com idosos

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

20 30

9. Mutirão - 
Valorizando a 
vida

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

20 71

10. Mutirão 
ambiental

Os acadêmicos participaram de uma campanha de 
educação e conscientização ambiental de cidadãos e 
empresas, por meio de ações focadas na preservação do 
meio ambiente, incentivando a população a adotar atitudes 
mais conscientes e responsáveis em relação aos resíduos 
produzidos no dia-a-dia, Foram realizado a distribuição e o 
plantio das mudas de árvores nas margens do Rio Belém, 
para recuperar e preservar a mata ciliar. As espécies 
selecionadas para a ação foram: Pitanga, Cerejeira-do-Mato, 
Araçá-Amarelo, Araçá-Vermelho, Gabiroba, Branquilho-
Graúdo, Ipê-Amarelo e Bracatinga. 

Também foram coletadas assinaturas no abaixo assinado 
para a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Belém.

3381

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 83 – Evolução das inscrições desde o início do Projeto Mutirão 
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PROGRAMA VENHA BRINCAR NA PUC.

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

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

Quadro 84 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 V

en
ha

 
B

rin
ca

r 
na

 
P

U
C 1. Venha 

Brincar na PUC

Esta atividade consistiu na abertura dos portões da PUC 
para a comunidade carente, notadamente crianças, na qual 
os acadêmicos inscritos desenvolveram atividades 
recreativas, esportivas de lazer e cultura, tais como: 
brincadeiras com bola, bambolê, corda, sessão de cinema, 
visita ao museu de animais taxidermizados, etc.

20Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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CÂMPUS CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

REDE INTERNA – TEIA ACADÊMICA

PROJETOS INTERNOS

Ação Social na Comunidade
Curso: Licenciatura em Filosofia  

Objetivo: Dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos com os integrantes 
da ação social da Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos.

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

Quadro 85 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Ação Social na 
Comunidade

Recolher materiais. Encaminhá-los até a paróquia para a
etapa seguinte. Reuni-los em forma de cestas básicas. 
Distribuições de materiais.

Não 
apresentado 02

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Amigo Bicho.
Curso: Medicina Veterinária.    

Objetivo: A proposta visou realizar terapia assistida por animais (Pet Terapia) 
em asilos e hospitais infantis.

Responsável geral: Prof. Paulo Renato Parreira.
Local de realização: CLINIVET Hospital e Centro de Diagnóstico Veterinário 
Ltda. 
Público envolvido: Pacientes de Hospital.

Quadro 86 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

2º Sem.1º Sem.

1. Amigo 
Bicho

A atividade consistiu em levar animais previamente 
selecionados em hospitais e asilos para na realização de 
atividades lúdicas, com o objetivo de auxiliar na pronta-
recuperação ou obtenção de bem-estar pelos pacientes.

0216

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Amigos de Cerro Azul.
Curso: Administração.    

Objetivo: Levar educação, recreação, aprendizado e carinho para a 
comunidade de Cerro Azul.
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Responsável geral: Prof. Dewey Moreto Wollamann.
Local de realização: Grupo Luz no Caminho.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 87 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Amigos de Cerro 
Azul 3Foi realizada coleta de dados para senso na comunidade 

e atividade recreativas com crianças.
Não 

apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Amor para o AMA.
Curso: Turismo.    

Objetivo: Garantir às crianças qualidade de vida melhor, por meio da doação 
de amor, carinho, atenção e realizar trabalhos recreativos para contribuir 
com o desenvolvimento de cada uma.

Responsável geral: Prof.ª Renata Maria Ribeiro.
Local de realização: Instituto AMA.
Público envolvido: Comunidade e crianças.

Quadro 88 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Amor para o 
AMA

Foram realizadas atividades recreativas, brincadeiras, 
oficinas de desenhos, pinturas e gincanas. 1 Não 

apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Amor Solidário.
Curso: Filosofia.    

Objetivo: Desenvolver projetos nas diversas áreas da educação e 
desenvolvimento infantil, por meio de atividades orientadas, com o objetivo 
específico a educação infantil. 

Responsável geral: Prof. Mário Antônio Sanches.
Local de realização: CEI Educandário Madre Carmela de Jesus.
Público envolvido: Alunos.

Quadro 89 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Amor 
Solidário

Foram realizadas atividades recreativas e educativas com 
crianças de 4 a 6 anos. 4 Não 

apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Arte e Cia.
Curso: Letras Português – Inglês.

Objetivo: Propiciar às crianças da comunidade da escola Maria Marli contato 
mais efetivo com a arte.

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

Quadro 90 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Arte e 
Cia

Os acadêmicos realizaram apresentações com instrumentos 
musicais, para as crianças terem contato com os instrumentos, e 
tentarem tirar sons deles para se familiarizarem. Houve 
apresentações de teatros e encenações, como também contato 
com produções de obras de vários autores.

17 Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Atenção à Saúde Comunitária.
Curso: Medicina.

Objetivo: Prestar assistência e orientação aos indivíduos da comunidade que 
necessitam de atendimento de saúde.

Professor responsável: Prof. Dr. Luiz Carlos Von Bahten.
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru.
Público envolvido: Familiares do cliente/paciente e pacientes hospitalares.

Quadro 91 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Atendimento à 
saúde comunitária

Os acadêmicos realizaram curativos, suturas, 
encaminhamentos para atendimento de médicos 
especialistas, atendimento de emergências médicas em 
Pronto Socorro.

26 30 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Atendimento Odontológico em Odontomóvel.
Curso: Odontologia.

Objetivo: Levar informações sobre higiene bucal e auxílio no atendimento 
odontológico às crianças da rede Pública de Ensino, proporcionando melhorias 
na qualidade de vida das mesmas.

Professor responsável: Prof.ª Sandra Cristina Sgarbi. 
Local de realização: Escola Municipal Caramuru Ed. Infantil e Ens. 
Fundamental. 
Público envolvido: Comunidade.



137

Quadro 92 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Atendimento 
odontológico em 

odontomóvel

Os acadêmicos realizaram orientações de higiene bucal, 
orientações quanto à prevenção de cáries e auxílio geral 
nos atendimentos odontológicos realizados no 
odontomóvel.

22 4

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Atividades físicas aos para-atletas.
Curso: Educação Física.    

Objetivo: Melhorar o condicionamento físico, reduzir o percentual de gordura 
e melhorar a coordenação motora dos para-atletas para as competições.

Responsável geral: Prof. Rui Menslin.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR
Público envolvido: Pessoas com necessidades especiais. 

Quadro 93 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Atividades físicas 
aos para-atletas

A atividade consistiu em treinos aeróbios em ciclo-
ergômetro de braço em que cada para-atleta pedalou por 
10 a 20 minutos, cada para-atleta foi monitorado por um 
monitor de freqüência cardíaca para que permaneça dentro 
da faixa de segurança.

Não 
apresentado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Atividades Recreativas.
Curso: Filosofia.    

Objetivo: Organizar atividades recreativas com as crianças do Centro de 
Educação Infantil Santa Luiza, de forma educativa e lúdica, ensinando o valor 
das virtudes e do comportamento ético.

Responsável geral: Prof. Ericsson Sávio Falabretti.
Local de realização: Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza.
Público envolvido: Crianças.

Quadro 94 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Atividades
recreativas

Foram realizadas atividades recreativas como, 
brincadeiras de roda, desenhos, pinturas e leituras de 
contos.

1 Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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01

Aulas de Reforço de Matemática.
Curso: Engenharia Mecatrônica.

Objetivo: Aulas de reforço de Matemática, orientação e auxílio no estudo. 

Professor responsável: Prof. Eduardo Rocha Loures.
Local de realização: Colégio Estadual Prof. Guido Straube.
Público envolvido: Alunos. 

Quadro 95 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Aulas de reforço de 
Matemática

Ao realizar essa atividade foram retomados os principais 
tópicos da matéria, esclarecimento de dúvidas e auxílio 
com método de estudos de disciplina de Matemática. 

Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Caminho das Águas.
Curso: Administração.    

Objetivo: Tem como objetivo sensibilizar os colaboradores do Grupo HSBC no 
Brasil para a questão de sustentabilidade socioambiental em nosso país e para 
uma real mudança de atitude, através de ações voluntárias organizadas pelo 
Instituto HSBC Solidariedade.

Responsável geral: Prof.ª Silvana Hastreiter.
Local de realização: Instituto HSBC Solidariedade.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 96 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Caminho das 
águas

O acadêmico inscrito realizou atividades práticas focadas na 
conscientização e disseminação de assuntos socioambientais, 
com vistas a mudanças tanto comportamentais, como na 
questão educativa para a sustentabilidade de nosso planeta.

Não 
apresentado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Comunicação e Responsabilidade Social: Como construir autonomia com a 
comunicação.
Curso: Comunicação Social – Jornalismo.

Objetivo: Realizar atividades relacionadas aos aspectos da 
educomunicação, a fim de proporcionar aos adolescentes uma reflexão 
sobre a comunidade onde vivem e sobre temáticas relacionadas à
cidadania, direitos e deveres.

Professor responsável: Prof. José Carlos Fernandes.
Local de realização: Fundação Profeta Elias - Chácara dos Meninos de 4 
Pinheiros.
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4

Público envolvido: Crianças.

Quadro 97 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Comunicação e 
Responsabilidade 
Social: Como 
construir 
autonomia com a 
comunicação

Os acadêmicos explicaram às crianças os aspectos básicos 
da fotografia familiarizando-os com linguagem fotográfica. 
Realizaram atividades em que todos os participantes 
aplicassem os princípios básicos da fotografia e com isso 
pudessem tirar fotos para o jornal da chácara.

Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Comunicação Interna.
Curso: Comunicação Social – Relações Públicas.

Objetivo: Obter experiências novas e diferentes, trazendo uma nova realidade 
para o cotidiano, levando algo de bom para as pessoas envolvidas. 

Professora responsável: Prof.ª Francieli Mognon.
Local de realização: Casa de Recuperação Água da Vida.
Público envolvido: Dependentes Químicos.

Quadro 98 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Comunicação 
interna

Foi desenvolvido um mural e eventos de integração com 
os funcionários da instituição e os freqüentadores da Casa 
de Recuperação Água da Vida.

1 Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Comunicação Solidária.
Curso: Comunicação Social - Jornalismo.       

Objetivo: Estimular os estudantes de Comunicação Social à prática do 
jornalismo com responsabilidade social, produzindo reportagens de rádio 
voltadas para a área social e as questões relacionadas à cidadania. 

Professor responsável: Prof.ª Mônica Panis Kaseker.
Local de realização: Rádio Clube Eldorado AM.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 99 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Comunicação 
solidária

Os acadêmicos realizaram pesquisas de assuntos 
relacionados à comunidade, cidadania e responsabilidade 
social e desenvolveram reportagens de rádio.

5 4 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Coral Aliança Saúde.
Curso: Direito.    

Objetivo: Fazer apresentações de coral nos corredores dos hospitais com o 
intuito de alegrar os pacientes e amenizar o sofrimento e a dor pela qual 
estão passando, de forma a contribuir para uma recuperação mais rápida. 
Além dos pacientes, também seus familiares e os funcionários dos hospitais.

Responsável geral: Prof.ª Rosemeri Paese.
Local de realização: Hospital de Caridade - Santa Casa.
Público envolvido: 

1

Pacientes hospitalares.

Quadro 100 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Coral Aliança 
Saúde

Foram realizados ensaios e apresentações de música / 
coral em hospitais.

Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Criatividade com consciência ecológica.
Curso: Desenho Industrial – Programação Visual.

Objetivo: Desenvolver a criatividade sem bloqueio, com materiais 
recicláveis e conscientizá-los de que é preciso pensar no futuro do 
planeta, vivendo em harmonia com o mesmo.

Professor responsável: Prof. Fernando Antônio Fontoura Bini.
Local de realização: Escola Municipal de Witmarsun.
Público envolvido: Alunos de 1ª a 4ª séries.

Quadro 101 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Criatividade 
com consciência 
ecológica

A partir de um rabisco aleatório, perceber os elementos 
que lembrem um objeto comum.

Não 
apresentado 06

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Curso de Velas Artesanais.
Curso: Administração.   

Objetivo: Realizar capacitação para a comunidade local, obter fonte de renda 
extra por meio do artesanato.

Responsável geral: Prof.ª Mari Regina Anastácio.
Local de realização: Escola Municipal Caron dos Anjos.
Público envolvido: Comunidade.
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Quadro 102 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Curso de velas 
artesanais

Transmissão da técnica para a produção de velas 
artesanais, por meio de aulas teóricas e práticas. 1Não 

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

Educação para Paz.
Curso: Educação Física.

Objetivo: Trabalhar os diversos valores, a interação aluno / aluno, o espírito 
de equipe, respeito mútuo por meio do recreio dirigido, da dança e das aulas 
de educação física.

Professor responsável: Prof. Carlos Alberto Afonso.
Local de realização: Escola Municipal Wenceslau Braz.
Público envolvido: Alunos.

Quadro 103 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Educação para 
paz

Os acadêmicos realizaram atividades esportivas e jogos, 
dança para a festa junina e também auxiliaram o professor nas 
aulas.

1 Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Filosofia para Mulheres.
Curso: Filosofia.

Objetivo: Debater a questão da mulher, seus problemas e conquistas numa 
perspectiva filosófica com o intuito de fazê-la sobre si mesma e a realidade 
que a cerca.

Professores responsáveis: Prof. Joelson Roberto de Oliveira.
Local de realização: Paróquia São José de Vila Oficinas.
Público envolvido: Mulheres.

Quadro 104 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Curso de Filosofia 
para Mulheres

Os acadêmicos realizaram atividades expositivas com 
dinâmicas, filmes (inclusive o filme produzido pelos 
organizadores) e oficinas.

Não 
apresentado 04

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Futsal na Vila Verde.
Curso: Bacharelado em Educação Física.    

Objetivo: Diminuir a ociosidade dos alunos participantes por meio da prática 
do futsal.

Responsável geral: Prof. Luis Rogério de Albuquerque.
Local de realização: Colégio Estadual Rodolpho Zaninelli.
Público envolvido: Alunos.

1

Quadro 105 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Futsal na Vila 
Verde

Foram realizadas atividades envolvendo a prática do 
futsal visando à melhora físico-técnico-tática dos 
participantes.

Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Horta Orgânica e Comunitária.
Curso: Agronomia.       

Objetivo: Auxiliar com o conhecimento adquirido no curso de graduação a uma 
instituição da comunidade de Tijucas do Sul.

Pessoa responsável: Silvia Maria C. dos Santos 
Local de realização: Centro de Educação Infantil São Francisco.
Público envolvido: Crianças.

Quadro 106 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Projeto horta 
orgânica e 
comunitária

Auxílio prático e orientações agronômicas para 
funcionários, alunos e famílias do CEI São Francisco. 3 Não 

apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Humanização do Ambiente de Pronto Socorro em Ortopedia.
Curso: Medicina.

Objetivo: Propiciar bem-estar aos pacientes e seus familiares no ambiente de 
Pronto Socorro, enquanto esses estão em atendimento na ortopedia e 
traumatologia, bem como atuar na educação sanitária fornecendo orientações 
sobre a prevenção de acidentes.

Professor responsável: Prof. Ademir Schuroff.
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru.
Público envolvido: Pacientes hospitalares.
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Quadro 107 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Humanização do 
ambiente de pronto 
socorro em ortopedia

Os acadêmicos transmitiram orientações a cada 
paciente, procurando sempre focar no caso de cada um, 
assim como as orientações aos familiares. Aproveitando o 
ambiente hospitalar, defrontá-los a uma realidade 
diferente para sensibilizá-los sobre a correta prevenção de 
acidentes, além das orientações.

24 26

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Justiça no Bairro.
Curso: Direito.    

Objetivo: Atender às pessoas economicamente carentes em questões da área 
de família, prestando orientação e atendimento jurídico quando houver 
consenso das partes, homologando no próprio dia o acordo e entregando os 
respectivos mandados e ofícios pertinentes ao caso.

Responsável geral: Prof.ª Regina C. de Almeida Andrade Costa.
Local de realização: Ruas da Cidadania da Cidade de Curitiba e Municípios da 
Região Metropolitana.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 108 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Justiça no  
bairro

Os acadêmicos inscritos nesta atividade atenderam os 
interessados em requerer homologação de acordo em
processos da área de família, solicitaram a documentação 
pertinente, verificaram a possibilidade de prestar assistência 
judiciária gratuita, formalizaram cadastro dos interessados em 
programa próprio pela Internet, verificaram o caso jurídico, 
elaboraram acordos, requereram a homologação e expediram 
os respectivos documentos pertinentes, imprimiram todas as 
fases digitadas, solicitaram as respectivas assinaturas, 
entregaram aos interessados, documentos que comprovaram a 
concretização da pretensão jurídica inicialmente requerida.

Não 
apresentado 26

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Justiça se Aprende na Escola.
Curso: Direito.    

Objetivo: Complementar o ensino estabelecendo relações entre o conteúdo 
curricular e as atividades do Poder Judiciário. Formando assim, 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. Sadi Franzon.
Local de realização: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Tribunal do 
Júri e Escolas da Rede Pública.
Público envolvido: Alunos de 4ª e 5ª séries de Escolas Municipais.
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Quadro 109 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008
1º Sem. 2º Sem.

1. Justiça se 
aprende na escola

Os acadêmicos inscritos nesta atividade desenvolveram 
atividades relacionadas à justiça e cidadania com crianças 
da Rede Pública de Ensino, bem como acompanharam uma 
peça teatral de um júri simulado no Tribunal de Justiça 
com as crianças.

Não 
apresentado 34

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Lazer e Entretenimento para Pessoas Senis.
Curso: Engenharia Mecatrônica e Licenciatura em Ciências Biológicas.    

Objetivo: Proporcionar entretenimento aos idosos, interagindo com 
diferentes atividades e conhecendo a realidade do local.

Responsável geral: Prof. Matthias Bungart. 
Local de realização: Casa de repouso Cris Lau - Idosos.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 110 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Lazer e 
Entretenimento 
para pessoas senis

2
Foram realizadas juntamente com os moradores da 

instituição atividades manuais, como colagens e pinturas e 
trabalhos com sucatas.

Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Levando Novos Horizontes.
Curso: Filosofia.    

Objetivo: Realizar uma atividade calçada, primordialmente, no diálogo com 
os idosos que vivem no recanto Tarumã, e também, atividades de auxílio na 
farmácia e algumas atividades espirituais. 

Responsável geral: Prof. Ericsson Falabretti.
Local de realização: Recanto do Tarumã.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 111 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Levando 
novos horizontes

Foi realizada uma atividade de visita no quarto dos idosos, 
oração do terço na capela, ajuda na farmácia, bem como na 
enfermaria.

2 Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Livros Sonoros.
Curso: Comunicação Social - Jornalismo

Objetivo: Gravar livros e textos da Biblioteca Central para consulta por 
alunos com deficiência Visual.

Responsável geral: Mônica Cristine Fort.
Local de realização: PUCPR – Câmpus Curitiba..
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 112 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

041. Livros sonoros

Levantar livros mais procurados na Biblioteca Central da 
PUCPR ou manter contato com alunos deficientes visuais, que 
precisam de auxílio na leitura de textos e livros acadêmicos e 
também, interpretar os textos com suporte de mídia sonora.

Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Oficina de Cinema (Páscoa).
Curso: Comunicação Social - Jornalismo. 

Objetivo: Acompanhar famílias carentes em suas necessidades materiais e 
afetivas, bem como o desenvolvimento de crianças com problemas de saúde 
pertencentes a estas famílias.

Pessoa responsável: Prof.ª Celina do Rocio Paz Alvetti.
Local de realização: Pequeno Cotolengo do Paraná.
Público envolvido: Crianças e adolescentes com deficiências.

Quadro 113 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Oficina de
cinema(Páscoa)

A oficina foi realizada com as seguintes etapas:
Explicou-se a história da Páscoa com o auxílio de livros e 

filmes infantis, mostrando o simbolismo da data com teatro 
sobre o coelhinho e a fabricação de ovos e no final foram 
distribuídos chocolates para todos. Foram exibidos filmes 
com temáticas importantes para os moradores da 
instituição e discussão destes assuntos, por meio de 
dinâmicas após cada exibição.

3 Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Pastoral da Criança, um ato de amor ao próximo.
Curso: Pedagogia.

Objetivo: Participar, ajudar e acompanhar os líderes da Pastoral da Criança 
nas visitas familiares e na celebração da vida.

Professor responsável: Prof.ª. Ana Maria Eyng.
Local de realização: Centro Educacional Infantil Recanto Feliz Santa Úrsula.
Público envolvido: Crianças e famílias.
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Quadro 114 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Pastoral da 
Criança, um ato de 
amor ao próximo

Foram realizadas visitas domiciliares, acompanhamento 
das crianças, atividades educativas e distribuição de sopa. 3 Não 

apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Prevenção ao uso de drogas.
Curso: Comunicação Social – Relações Públicas.

Objetivo: Realizar uma campanha institucional que trate da prevenção ao uso 
de drogas, reduzido assim a quantidade de pessoas que procura as substâncias 
psico-ativas.

Professor responsável: Prof.ª Francieli Mognon.
Local de realização: Casa de Recuperação Água da Vida.
Público envolvido: Dependentes Químicos.

Quadro 115 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Prevenção ao 
uso de drogas

Foi realizada uma campanha institucional para tratar da 
prevenção ao uso de drogas.

Não 
apresentado1

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Programa de Promoção e Atenção em Saúde Bucal.
Curso: Odontologia.

Objetivo: Promover o atendimento relacionado à promoção de saúde 
bucal e atenção básica em saúde bucal dos pacientes internados no Hospital 
Universitário Cajuru (HUC), e na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Curitiba (ISCMC), com atuação de alunos de graduação, pós-graduação e de 
professores do curso de Odontologia da PUCPR.

1.Levantar e monitorar dados epidemiológicos de agravos relacionados à 
saúde bucal e geral;

2.Aplicar técnicas de inteligência artificial para o conhecimento de 
regras de distribuição de doenças neste ambiente, e predição da evolução do 
paciente;

3.Humanizar o trato do indivíduo no contexto da odontologia hospitalar;
4.Promover saúde e o controle de doenças;
5.Integrar ações com o corpo clínico do hospital;
6.Estabelecer um protocolo de atenção a internados.

Professor responsável: Prof. Ernesto Josué Schmitt.
Local de realização: Hospital Universitário Cajuru.
Público envolvido: Pacientes hospitalares.
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Quadro 116 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Programa de 
Promoção e Atenção 
em Saúde Bucal

Foram realizadas atividades direcionadas para área 
odontológica, seguida do exame físico extra-bucal e intra-
bucal, realizados com luvas de procedimento, máscaras e 
espátulas de madeira ou espelho bucal e lanterna.

Não 
apresentado 26

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto Agenda 21 nos Bairros (Vila Torres)
Curso: Engenharia Ambiental  

Objetivo: Criar em cada bairro sua própria “Agenda 21”, visando despertar a 
população, por meio de discussões, sobre seu papel na sociedade frente às 
questões ambientais.

Responsável geral: Klaus Frey.
Local de realização: Centro de Apoio e Integração Comunitário. 
Público envolvido: Comunidade. 

Quadro 117 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008
1º Sem. 2º Sem.

1. Projeto Agenda 21 
nos Bairros (Vila 
Torres)

A atividade será divida em três etapas:
1º - lançamento do projeto junto à comunidade.
2º - Pesquisa com a comunidade (300 Questionários)
3º - Formação do fórum local da agenda 21.

Não 
apresentado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto Arte Mulher.
Curso: Bacharelado em Teologia.    

Objetivo: Garantir às mulheres o sonho de ocupar dentro da sociedade o seu 
lugar de mulher, mãe e cidadã com dignidade. Proporcionando que cada uma 
descubra e desenvolva suas qualidades a fim de que possam ser promotoras 
de transformação em suas vidas e na vida da sociedade.

Responsável geral: Prof. Mário Antônio Sanches.
Local de realização: Associação Missionária e Educativa de Santa Ana.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 118 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Projeto Arte Mulher

Foram realizadas atividades de desenvolvimento de 
trabalhos manuais, promovendo a interação do grupo, o 
desenvolvimento do potencial artístico e a geração de 
renda.

2 Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Projeto São Francisco de Assis.
Curso: Medicina Veterinária.

Objetivo: Prestar assistência a animais abandonados, de modo efetivo e com 
rigor científico, como também participar de palestras educativas sobre posse 
responsável em escolas da Rede Pública da região de Balsa Nova.

Professor responsável: Prof. José Ademar Villanova Júnior.
Local de realização: Assoc. São Francisco de Assis para Proteção aos Animais.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 119 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Projeto São 
Francisco de Assis

Os acadêmicos prestaram auxílio ao abrigo em 
campanhas de castração e palestras sobre posse 
responsável; Auxílio na organização e administração da 
associação; Controle de zoonoses.

7 40 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto Social Criança Atami.
Curso: Educação Física.    

Objetivo: O projeto busca levar esporte e lazer à comunidade do Balneário 
Atami. A proposta do projeto consiste na utilização do esporte como fonte de 
formação e melhoria do nível de vida da criança e do adolescente.

Professor responsável: Prof. José Goes.
Local de realização: Associação Comunitária Balneário Atami.
Público envolvido: Crianças, adolescentes, jovens.

Quadro 120 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Projeto Social 
Criança Atami

A atividade teve como objetivo promover a melhoria do 
desenvolvimento motor por meio da dança, com atividades 
de expressão corporal e ritmo, coordenação.

Não 
apresentado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

PUC Solidária.
Curso: Diversos Cursos.    

Objetivo: Viabilizar uma interação do universitário com realidades de 
vulnerabilidade social a fim de despertar para o cultivo de valores humanos
e cristãos e contribuindo assim, para a formação de agentes sócio-
transformadores.

Responsável geral: Ir. Adriano Brollo.
Local de realização: CAIC. 
Público envolvido: Alunos.
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Quadro 121 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. PUC Solidária

Os acadêmicos desenvolveram atividades sócio-educativas 
com comunidades em vulnerabilidade social, a fim de despertar 
para o cultivo de valores humanos e cristãos contribuindo assim, 
para a formação de agentes sócio-transformadores. 

13Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Reciclar para preservar.
Curso: Engenharia Civil.    

Objetivo: Incentivar projetos de conscientização ao meio ambiente.

Responsável geral: Prof. Orlando Maciel Strobel.
Local de realização: Escola Municipal Padre Jones João Tibolla. 
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 122 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Reciclar para 
preservar

Foram realizadas orientações ambientais com a 
comunidade, visando à preservação do meio ambiente. 1 Não 

apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Recreação.
Curso: Comunicação Social – Relações Públicas.

Objetivos: Criar atividades para crianças de 0 a 5 anos em uma creche 
comunitária.

Professor responsável: Prof.ª Francieli Mognon.
Local de realização: Creche Frei Miguel.
Público envolvido: Crianças.

Quadro 123 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. 
Recreação

Foram realizadas brincadeiras como cirandas, gincanas, etc. 
com as crianças da instituição. 1 Não 

apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Reforço Didático de Matemática.
Curso: Licenciatura em Matemática.

Objetivo: Ajudar a e auxiliar as crianças e adolescentes que vivem nos abrigos, 
nas dificuldades que eles veem encontrando no ensino da Matemática.

Professor responsável: Prof. Mozart Gonçalves.
Local de realização: Abrigo Municipal do Adolescente.
Público envolvido: Alunos de 5ª a 6ª séries, Alunos de 7ª a 8ª séries.

Quadro 124 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

021. Reforço didático 
de matemática

Foram realizadas oficinas de Matemática, promovendo 
reforço escolar, estimulando o aprendizado dos alunos, 
como também trazendo sorrisos ao público atendido.

Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC) 

Todos pelo Rio Belém.
Curso: Engenharia Ambiental.    

Objetivo: Educação Ambiental por meio de ações operacionais de 
limpeza e reflorestamento ciliar do Rio Belém, no trecho em que esse corta 
o Câmpus Curitiba da PUCPR, e de percepção ambiental:

a) Integrar um grupo de acadêmicos com duas turmas de 4ª série da 
Escola Estadual Manoel Ribas, para observar, comentar e participar de ações 
de retirada de materiais sólidos lançados no leito do Rio Belém, procedendo 
à sua classificação e debatendo, com as crianças, sobre sua destinação 
adequada. O trecho do Rio Belém considerado é o compreendido pela Rua 
Guabirutuba e antiga BR 116, dentro do câmpus. 

b) Reflorestar, com as crianças, as margens do Rio Belém na área de 
preservação permanente, com mudas de espécies nativas apropriadas às 
matas ciliares.

c) Participar da elaboração do relatório final da operação, que 
incluirá acadêmicos de vários períodos do Curso Universitário, com visitas à 
replicação da operação.

Responsável geral: Prof. Arnaldo Carlos Muller. 
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Câmpus 
Curitiba.
Público envolvido: Alunos.



151

Quadro 125 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Todos pelo Rio 
Belém

A atividade teve como objetivo apoiar a coordenação do 
Mutirão de limpeza e reflorestamento ciliar do Rio Belém e 
proceder às atividades de compilação de dados visando 
elaboração de relatório específico e a publicação de 
trabalho de educação ambiental.

8Não 
apresentado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Uso Racional da Água e da Eletricidade.
Curso: Engenharia Elétrica.    

Objetivo: A partir da identificação dos recursos naturais presentes em um 
determinado meio, bem como sua classificação e importância, classificar os 
diversos usos da água, e investigar as principais formas de uso racional da 
água e da energia, analisando criticamente o impacto do  consumo diário da 
água e da energia.

Responsável geral: Prof. Ericsson Falabretti. 
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR. 
Público envolvido: Alunos e comunidade.

Quadro 126 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Uso Racional da 
Água e da Eletricidade

Os acadêmicos inscritos na atividade orientaram alunos 
do Ensino Fundamental matriculados na Rede Pública de 
Ensino quanto ao uso racional da água e da eletricidade por 
meio de palestras, oficinas, entrevistas e observação da 
realidade.

Não 
apresentado 16

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Valores no Movimento Escoteiro.
Curso: Desenho Industrial – Programação Visual.

Objetivo: Contribuir para que os jovens assumam seu próprio 
desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas 
plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, 
como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades.

Professor responsável: Prof. Renato Bordenousky Filho.
Local de realização: Grupo Escoteiro Impisa.
Público envolvido: Crianças, adolescentes, jovens.

Quadro 127 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Valores no 
Movimento 
Escoteiro

As atividades realizadas consistiram em ampliar o universo 
cultural e educacional das crianças e adolescentes (de forma 
lúdica e recreativa), abordando atividades para o desenvolvimento
das habilidades motoras, sociais, intelectuais, afetivas, do caráter
entre outras.

Não 
apresentado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Valorização da Auto-estima e Recreação. 
Curso: Filosofia.

Objetivo: Proporcionar aos moradores da instituição momentos de lazer e 
descontração, bem como, valorizar e promover o aumento da auto-estima.

Professor responsável: Prof. Ericsson Falabretti.
Local de realização: Provopar Municipal (Campo Largo).
Público envolvido: Crianças e idosos.

Quadro 128 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 2008

1º Sem. 2º Sem.
1. Valorização da
auto-estima e 
recreação

A atividade de valorização da auto-estima consistiu na 
realização de atividades de embelezamento e recreação, 
com a realização de jogos e atividades de lazer.

Não 
apresentado1

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 85 – Acadêmicos que participaram de Projetos Internos – Teia Acadêmica 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2008

CÂMPUS LONDRINA

REDE EXTERNA – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

5º Batalhão de Polícia Militar – Projeto Cidadão Mirim.

Implantado em 2002, o Projeto Cidadão Mirim do 5º Batalhão de Polícia 
Militar tem como objetivo desenvolver junto às crianças carentes e em 
situação de vulnerabilidade social, atividades educacionais, recreativas e 
culturais visando sua socialização e seu afastamento do caminho da 
marginalidade.  

O Projeto procura adequar, dentro dos conhecimentos profissionais, 
uma nova forma preventiva de amenizar a problemática da criminalidade 
juvenil, visando à segurança e ao bem-estar social.

Responsável geral: Major César Vinícius Kogut.
Responsável pelas atividades: Sargento Vilmar Giroldo.
Público envolvido: Crianças e adolescentes da Rede Pública de Ensino.

Quadro 129 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

or
m

an
d

o 
o 

ci
d

ad
ão

m
iri

m 1. Recreação 
e arte

Os acadêmicos desenvolveram atividades recreativas, 
como: jogos lúdicos e esporte. 02 00

2.
 P

ro
m

oç
ão

 
d

o 
b

em
-e

st
ar

 
d

o 
ci

d
ad

ão
 

m
iri

m 1. Atividades 
recreativas

Os acadêmicos desenvolveram atividades recreativas, 
educacionais e culturais com crianças e adolescentes. 03 07

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 86 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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Albergue Raul Faria Carneiro – Lar dos Vovôs.

O Albergue Raul Faria Carneiro – Lar dos Vovôs foi fundado em maio de 
1953, fruto do esforço conjunto da comunidade londrinense que, 
tradicionalmente, trabalha em favor das parcelas mais necessitadas da 
população. Desde sua inauguração o albergue cumpre o papel de abrigar e 
alimentar indigentes, pessoas carentes em busca de emprego na cidade e 
doentes em tratamentos.

Recentemente, a entidade filantrópica passou por uma mudança 
importante deixando de atender pessoas carentes em trânsito pela cidade e 
voltando-se para o atendimento permanente de homens da terceira idade.

Responsável geral: Maria Júlia Dutra de Barros.
Responsável pelas atividades: Daniela Cristina de Mattos Silvestre.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 130 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

om
p

ar
til

ha
nd

o 
ex

p
er

iê
nc

ia
s

1. Brincando com
a 3ª idade

Os acadêmicos promoveram, por meio de atividades 
recreativas, como bingo, artesanato e jogos, momentos de 
convivência com os idosos.

02 04

2. Auxiliando na
cozinha

Os acadêmicos auxiliaram as cozinheiras da instituição no 
preparo das refeições e a servir os idosos.

01 02 

3. Passeio solidário Os acadêmicos levaram os idosos passearem em áreas 
externas da instituição. 00 02

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 87 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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APAE – Escola de Educação Especial Procopense.

A APAE é uma instituição que atua desde 1969, atendendo 
aproximadamente 120 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. A maioria dos 
alunos possui necessidades especiais de carência humana e financeira. Realiza 
um amplo trabalho de orientação e assistência educacional para os alunos e 
seus familiares. É constituída por uma equipe de educadores e colaboradores 
que auxiliam no desenvolvimento das atividades.  

Responsável geral: Vilma Aparecida de Oliveira D´Andréa.
Responsável pelas atividades: Léa Andressa Pirolo.
Público envolvido: Pessoas com Necessidades Especiais.

Quadro 131 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

av
or

ec
en

d
o 

a 
A

p
re

nd
iz

ag
em

1. O lúdico na 
educação 
especial

Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica na 
orientação de atividades lúdicas educacionais. 02 02

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 88 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário 
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Asilo São Vicente de Paulo.

O Asilo São Vicente de Paulo foi fundado em 1952. É uma instituição 
não-governamental e sem fins lucrativos, pioneira na cidade de Londrina. A 
instituição acolhe os idosos carentes provenientes de Londrina e região. É 
reconhecida pela comunidade na qual se encontra cada vez mais envolvida 
nas ações sócio-culturais, religiosas e educativas junto aos idosos.

Responsável geral: Ir. Luzia Aparecida Reis.
Responsável pelas atividades: Bruna Tonello e Ir. Ângela Romanin de 
Carvalho.
Público envolvido: Idosos e idosas acima de 60 anos.

Quadro 132 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

çõ
es

 s
oc

ia
is

 e
 r

ec
re

at
iv

as

1. Companhia 
solidária

Foram realizadas atividades de lazer e convivência com os 
idosos. Atividades de espiritualidade e oração. 0609

2. Auxílio ao 
idoso 

Os acadêmicos colaboraram com as atividades diárias da 
instit uição: preparo das refeições e atendimento aos idosos. 04 04

3. Convivendo 
com o idoso

Os acadêmicos desenvolveram atividades recreativas, de 
convivência, entretenimento e bem-estar dos idosos. 20 14

4. 
Informatizand
o o asilo

O acadêmico instalou sistemas de informatização na 
instituição. 01 00

5. Interagindo 
com o idoso

Os acadêmicos desenvolveram ações de recreação, lazer e 
convivência com os idosos. 06 13

6. Auxílio na 
cozinha

Os acadêmicos auxiliaram no preparo da alimentação aos 
idosos, assim como, ajudaram a servi-los. 00 06

7. Auxiliando 
na lavanderia

Os acadêmicos contribuíram com a organização e limpeza 
das roupas dos idosos. 00 02

8. Bazar 
beneficente

Os acadêmicos ajudaram na organização e separação de 
roupas, colocaram preços nas peças e venderam as roupas. 00 02
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Associação Comunitária Jataiense.

A Associação Comunitária Jataiense é uma entidade assistencial sem 
fins lucrativos que tem por finalidade a promoção humana. Fundada em 1990, 
a instituição tem como objetivo o encaminhamento e orientações de pessoas 
economicamente carentes por meio de cursos de educação de base. Além 
deste trabalho, a associação também desenvolve um trabalho de assistência 
às famílias carentes, auxiliando-as com cestas básicas e remédios.

Responsável geral: Pe. Sérgio Borges de Deus.
Responsável pelas atividades: Pe. Sérgio Borges de Deus.
Público envolvido: Comunidade carente.

Quadro 133 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 P

ro
m

oç
ão

 
hu

m
an

a 
d

o 
ci

d
ad

ão 1. Educação 
digital social

Os acadêmicos auxiliaram a associação nas aulas práticas 
de informática para adolescentes e jovens, contribuindo no 
processo de inclusão digital. 

00 01
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Associação de Pais e Amigos de Portadores de Síndrome de Down –
APSDOWN.

A APSDOWN é uma Associação de Pais e Amigos dos Portadores da 
Síndrome de Down que presta atendimentos gratuitos nas áreas de 
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social, psicologia, 
artes, educação física e pedagogia, visando o desenvolvimento individual e 
social das pessoas com Síndrome de Down, incluindo-os na escola de ensino 
regular, no trabalho e na sociedade, bem como prestar apoio e orientação aos 
pais.

Fazem-se novas buscas para sua inserção social e aos direitos inerentes 
ao ser humano, assegurando-lhe também, todas as oportunidades e facilidades 
para que este possa ser sujeito de sua história junto à sociedade.

Responsável geral: Elena Mulas Veronesi.
Responsável pelas atividades: Neusa Hernandes Fernandes.
Público envolvido: Pessoas com Síndrome de Down.

Quadro 134 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

d
uc

aç
ão

 e
sp

ec
ia

l 1. Educação e 
diversão

Os acadêmicos auxiliaram os professores na criação de 
atividades lúdicas, educativas, recreativas realizadas para os 
adolescentes portadores de necessidades especiais. 
Contribuíram também com o processo de leitura e escrita dos 
alunos.

00 03

2. Assessoria 
jurídica social

Os acadêmicos auxiliaram nas atividades de identificação e 
compreensão da legislação do setor, mantendo a instituição 
informada sobre as novas normalizações, e na identificação 
dos meios de captação de recursos em instância Municipal, 
Estadual e Federal.

03 02
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Associação Sagrada Família.

A Associação Sagrada Família, por meio do projeto de reciclagem de 
alimentos, atende semanalmente famílias de baixa ou nenhuma renda com 
cestas de verduras, legumes e frutas. O projeto visa realizar o trabalho de 
triagem das famílias, reciclagem, embalagem e distribuição dos alimentos as 
famílias carentes.

Responsável geral: Vera Lúcia Membrive Casagrande.
Responsável pelas atividades: Mauro Ozório Ramazzoti.
Público envolvido: Comunidade carente.

Quadro 135 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 R

ec
ic

la
g

em
 d

e 
al

im
en

to
s

1. Coleta de 
alimentos

Os acadêmicos contribuíram com a coleta de alimentos, nos 
mercados e sacolões, que foram doados para as famílias 
carentes da região.

Não 
ofertado 10

2. Entrega de 
cestas às 
famílias

Os acadêmicos realizaram entregas das cestas de alimentos 
as famílias carentes.

Não 
ofertado 02

3. Reciclagem 
de alimentos

Os acadêmicos fizeram todo o processo de organização dos 
alimentos e das cestas: reciclaram, limparam, montaram e 
embalaram as cestas. Mantiveram o ambiente higienizado. 

Não 
ofertado 02
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Casa Abrigo de Cambé.

A Casa Abrigo iniciou suas atividades em 1995 e tem como objetivo 
abrigar crianças e adolescentes em situação de risco social, psíquico e físico. 
Proporciona aos abrigados: segurança, proteção e afeto, buscando a 
valorização moral, social e ética das crianças e adolescentes.

Responsável geral:  Ana Paula de Angele Andrade. 
Responsável pelas atividades: Rosimeiri Baptista Marion.
Público envolvido:  Crianças e adolescentes.

Quadro 136 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 O

 lú
d

ic
o:

 u
m

 c
am

in
ho

 a
tr

at
iv

o 
p

ar
a 

a 
ap

re
nd

iz
ag

em

1. A hora da 
recreação

Os acadêmicos promoveram momentos de lazer e 
recreação com as crianças e adolescentes da Casa Abrigo e 
oportunizaram momentos de socialização e interação entre 
eles.

08 33 

2. Reforço 
escolar

Os acadêmicos ajudaram as crianças e adolescentes em 
suas dificuldades escolares. 00 08 

2.
 F

az
en

d
o 

a 
d

ife
re

nç
a

1. Novo site Os acadêmicos auxiliaram na organização e atualização do 
site da instituição 02 Não 

ofertado
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Casa do Bom Samaritano.

Fundada em 1983, a Casa do Bom Samaritano é uma entidade 
filantrópica, sem fins lucrativos que tem por finalidade prestar serviço 
assistencial em regime de abrigo temporário para adultos acima de 18 anos do 
sexo masculino ou feminino, em trânsito, advindos de diversas localidades e 
também moradores de rua de Londrina, pessoas que estejam em situação de 
risco pessoal ou social.

Atualmente destacam-se os moradores portadores de deficiência 
mental, dependentes químicos em tratamento e pessoas que perderam o 
vínculo familiar, para os quais a Casa do Bom Samaritano passou a ser seu lar. 

Responsável geral: Luiz do Amaral
Responsável pelas atividades: Nadir Burgo Salvalágio.
Público envolvido: Adultos e albergados.

Quadro 137 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

nv
ol

vi
m

en
to

 s
oc

ia
l

1. Recreação e 
lazer

Nesta atividade os acadêmicos desenvolveram atividades de 
recreação e entretenimento como: comemoração de 
aniversários, bingo, baralho com as pessoas albergadas na 
instituição.

04 07

2. Auxiliando 
na cozinha

Os acadêmicos auxiliaram os responsáveis pela cozinha da 
casa na organização e auxílio no servir as refeições aos 
albergados.

00 04

3. Atividades 
recreativas

Os acadêmicos realizaram atividades lúdicas e recreativas 
por meio de jogos, festas, entre outros. 02 00

4. Resgate da 
cidadania

Os acadêmicos ajudaram os moradores da casa a adquirirem
seus documentos pessoais, tais como: 

RG, CPF, título de eleitor entre outros.
01 00
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Centro de Educação Infantil Boa Esperança.

A Creche Boa Esperança, fundada em 1986, hoje denominada Centro 
de Educação Infantil Boa Esperança, tem o objetivo de cuidar, educar e 
instruir as crianças da Educação Infantil e do Apoio Sócio-Educativo. A 
instituição promove a socialização das crianças, além de proporcioná-las 
cuidados integrais de higiene, alimentação, saúde e de educação.

Sua sede foi construída pela Prefeitura Municipal, mas logo depois a 
Comunidade Sagrados Corações passou a ser a mantenedora da instituição.

Responsável geral: Rivaldir Andrade.
Responsável pelas atividades: Neide Pereira de Brito.
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos em situação de risco social e 
pessoal.

Quadro 138 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 O

fic
in

as
 p

ed
ag

óg
ic

as

1. Contando 
histórias

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos auxiliaram os 
professores nas atividades de contar histórias infantis às 
crianças, possibilitando o desenvolvimento da imaginação, 
percepção visual e espacial.

02 05

2. Brincadeiras 
recreativas

Os acadêmicos desenvolveram atividades de 
entretenimento com crianças de 02 a 05 anos.  As atividades
desenvolvidas incluíram: jogos lúdicos, cantigas de roda, 
pinturas, oficina de pipas, pula-corda, dança, futebol, entre 
outras.

02 08

3. Organizando 
a biblioteca

Os acadêmicos contribuíram com as atividades de 
organização da biblioteca da instituição, aprimorando os 
processos de catalogação, controles de empréstimo e 
disposição do acervo. 

02 02

4. Brincando 
no computador 

Os acadêmicos auxiliaram os alunos no uso e manuseio do 
computador, transmitiram conhecimento básico de 
informática.

04 00
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Centro de Educação Infantil Haydée Colli Monteiro.

O Centro de Educação Infantil Haydée Colli Monteiro é uma entidade 
educacional que atende crianças carentes. A instituição tem o propósito de 
cuidar das crianças, promover atividades educativas, lúdicas e recreativas, 
contribuindo com a formação e socialização de seus alunos.

Responsável geral: Elena Mulas Veronesi.
Responsável pelas atividades: Amanda Cristina de Oliveira.
Público envolvido: Crianças de 0 a 6 anos.

Quadro 139 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 D

es
p

er
ta

nd
o 

p
ar

a 
a 

vi
d

a

1. Recreação 
no berçário

Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica nas 
atividades desenvolvidas na instituição. 03 07

2. A hora do 
conto 

Os acadêmicos promoveram atividades de contar histórias 
para crianças, por meio de livros, vídeos e teatros. 00 05
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Centro de Educação Infantil Jamile Aiub Hauly.

O Centro de Educação Infantil Jamile Aiub Hauly foi fundado em 1988,
com o objetivo de atender crianças de 0 a 6 anos de idade em período 
integral. A instituição oferece condições para o desenvolvimento físico, 
emocional e cognitivo da criança, com atendimento psicopedagógico, 
atendimento médico e nutricional, considerando a faixa etária da criança e a 
fase de seu desenvolvimento.

Responsável geral: Ana Paula de Angele Andrade.
Responsável pelas atividades: Cleirie Aparecida Greco Costa.
Público envolvido: Crianças de 0 a 6 anos.

Quadro 140 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

az
en

d
o 

a 
d

ife
re

nç
a 

1. Brincando e 
educando

Os acadêmicos desenvolveram atividades recreativas e 
lúdicas com as crianças. 06 09

2. Palestras 
educativas

Os acadêmicos ministraram palestras educativas para as 
famílias das crianças sobre direitos das crianças e dos 
adolescentes, planejamento familiar, reciclagem, entre 
outros.

03 00
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Centro de Educação Infantil Maria Cecília.

O Centro de Educação Infantil Maria Cecília foi fundado em janeiro de 
2002 e é mantido pela Associação do Clube de Mães do Conjunto Maria 
Cecília. A instituição atende atualmente 80 crianças de origem humilde de 
dois a cinco anos. 

Responsável geral: Laura Dias da Silva.
Responsável pelas atividades: Aparecida Cândida de Araújo Vasílio.
Público envolvido: Crianças de 2 a 5 anos.

Quadro 141 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

d
uc

aç
ão

 in
fa

nt
il

1. Brincando 
com as 
crianças

Oportunizar momentos de lazer e descontração; colaborar 
com o desenvolvimento afetivo e motor por meio de atividades 
recreativas foram as atividades dos acadêmicos envolvidos 
nesta atividade. 

11 05

2. Semana da 
criança

Os acadêmicos inscritos nesta atividade somaram esforços 
com a equipe pedagógica para o desenvolvimento de uma 
semana de atividades especiais em comemoração ao “Dia das 
Crianças”. A programação incluiu os passeios, piqueniques e 
apresentações artísticas e culturais.

Não 
ofertado 03

3. Oficina da 
música

Os acadêmicos auxiliaram as professoras no desenvolvimento 
de atividades recreativas a partir da música. 04 00
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Centro de Educação Infantil Maria Helena de Castro Costa Januário.

O Centro de Educação Infantil “Maria Helena de Castro Costa 
Januário” foi fundado em 25 de novembro de 1987, pelo Padre Francisco 
Schneider e pelo Sr. Dirceu Januário junto a um pequeno grupo de 
voluntários. A instituição atende crianças de 0 a 6 anos de idade, propiciando 
orientação, assistência e formação para as crianças. Oferece cuidados básicos 
como: saúde, educação, segurança e alimentação.

Responsável geral: Joelina Rodrigues da Silva.
Responsável pelas atividades: Simony Regina Bonifácio.
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos.

Quadro 142 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

m
ig

o 
d

a 
cr

ia
nç

a

1. Recreação
Os acadêmicos prestaram auxílio à equipe de professores no 

desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de 
socialização junto às crianças de 0 a 5 anos.

02 03

2. A hora do 
conto

Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica no 
desenvolvimento de contação de histórias para as crianças. 00 02
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Centro Educacional Infantil Victória Mazetti Dinardi.

O Centro de Educação Infantil Victória Mazetti Dinardi foi fundado em 
1988 com o objetivo de atender a comunidade do seu entorno, oferecendo às 
mães um local para deixar seus filhos que se encontravam em situação de
risco pessoal e social. 

Atualmente o Centro de Educação Infantil atende aproximadamente 83 
crianças de zero a cinco anos, tendo em vista dois processos indissociáveis, o 
assistencial: cuidar; e o educacional: educar, proporcionando às crianças, 
além de cuidados básicos uma educação com acompanhamento pedagógico. 

Responsável geral: Luiz do Amaral.
Responsável pelas atividades: Maria Cristina Villela Leite.
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos em situação de risco social e 
pessoal.         

Quadro 143 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

d
uc

an
d

o 
o 

pe
qu

en
o 

ci
d

ad
ão

1. Mix de 
recreação

Os acadêmicos auxiliaram os professores na realização de 
oficinas multidisciplinares tais como: música, arte e recreação. 00 02

2. Recreação
Ao desenvolver esta atividade, os acadêmicos interagiram

 com crianças de 2 a 5 anos, realizando brincadeiras lúdicas, 
esportivas e recreativas.

05 09

3. Criança 
saudável 

Os acadêmicos contribuíram com oficinas de educativas 
sobre higiene pessoal para as crianças. 01 00

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Centro Municipal de Educacional Infantil Mãezinha do Céu.

A Creche Municipal “Mãezinha do Céu” foi criada em 1979 na cidade de 
Ibiporã/Pr, sendo a primeira creche a ser instaurada nesta cidade com a 
intenção de atender crianças de 0 a 6 anos. Desde a sua criação, a creche 
presta serviços à comunidade, zelando e preservando pela qualidade de seu 
trabalho. 

Responsável geral: Marilyn Machado.
Responsável pelas atividades: Eleide Goreti Cardoso. 
Público envolvido: Crianças de 0 a 6 anos.       

Quadro 144 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

d
uc

aç
ão

 in
fa

nt
il 

e 
or

ie
nt

aç
õe

s

1. Educação e 
diversão

Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica nas 
atividades diárias com as crianças de 4 meses a 5 anos, além 
de desenvolverem atividades de entretenimento, como: 
cantigas de roda, pinturas, dança e futebol.

02 09

2.Orientações 
jurídicas

Os acadêmicos prestaram auxílio aos pais das crianças da 
instituição com relação à área de Direito. 01 00

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 101 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita.

A creche Santa Rita, hoje, Centro Vicentino de Educação infantil Santa 
Rita é uma entidade filantrópica mantida pela Província Brasileira da 
Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo.

Fundado em 1961 na cidade de Londrina, o centro tem como objetivo 
proporcionar um ambiente agradável, saudável e desafiador, com uma equipe 
pedagógica atualizada, moderna e comprometida com o desenvolvimento bio-
psico-social e espiritual das crianças de 2 a 6 anos, oriundas de famílias 
carentes.

Responsável geral: Ir. Almelinda Martins.
Responsável pelas atividades: Ir. Terezinha Lucir Garcia da Cruz.
Público envolvido: Crianças 02 a 06 anos.

Quadro 145 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

d
uc

aç
ão

 e
 

re
cr

ea
çã

o

1. Recreação 
infantil

Os acadêmicos auxiliaram as educadoras nas atividades 
diárias com as crianças, além de atividades de entretenimento,
como: cantiga de roda, pintura, dança e futebol.

07 05

2. A hora do 
conto

Os acadêmicos promoveram atividades de contação de 
histórias para crianças por meio de livros, fantoches, teatros. 00 05

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 102 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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CESOMAR - Centro Social Marista Ir. Acácio. 

O Centro Social Marista Ir. Acácio - CESOMAR é uma instituição 
filantrópica que presta atendimento a aproximadamente 425 adolescentes, 
assegurando a prática da cidadania e buscando levar a educação para a 
realidade familiar, escolar e comunitária do aluno. A instituição tem um 
projeto educativo fundamentado na filosofia marista. Proporciona aos alunos 
atividades como: artes visuais, cênicas, esporte educacional, capoeira, 
valores (ser e conviver), comunicação e informática. 

Responsável geral: Ir. Antônio Quintiliano da Silva.
Responsável pelas atividades: Jackeline Gonçalves Rodrigues.
Público envolvido: Adolescentes.

Quadro 146 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

or
m

an
d

o 
ci

d
ad

ão
s

1. Informática 
básica e social

Os acadêmicos auxiliaram nos cursos básicos de noções 
de Windows, Word e Excel. Bem como, outras atividades que 
pudessem ser desenvolvidas no laboratório de informática do 
CESOMAR.

01 00

2. Conviver
para conhecer

Os acadêmicos participaram juntamente com os educadores 
de várias oficinas desenvolvidas pela instituição: esportivas, 
educativas, recreativas, entre outras.

01 00

3. Informática
educativa

O acadêmico acompanhou os educadores nas aulas de 
informática. 00 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 103 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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EPESMEL - Escola Profissional e Social do Menor de Londrina.

Com 33 anos de existência, a Escola Profissional e Social do Menor de 
Londrina - EPESMEL é um exemplo consolidado de instituição que contribui 
para a formação integral de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, que na 
sua maioria, vivem em situação de risco social e pessoal. A escola tem por 
objetivo promover as crianças e adolescentes em sua totalidade, os aspectos: 
físico, intelectual, moral, religioso, social, político, cultural, além de estar 
atenta ao desenvolvimento da razão, do juízo e da consciência crítica.

Responsável geral: Pe. Carlos Alberto Wesller.
Responsável pelas atividades: Silmere Patrícia Rossi e Rozimari Padansochi.
Público envolvido: Adolescentes.

Quadro 147– Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

or
m

an
d

o 
o 

fu
tu

ro
 c

id
ad

ão

1. Oficinas 
jurídicas

Os acadêmicos auxiliaram a assistente social na 
regularização e encaminhamento de documentos dos 
adolescentes necessários para o reconhecimento como 
cidadão: CPF, Identidade, RG, Carteira de Trabalho e 
outros. 

01 01

2. Auxílio ao 
professor 

Os acadêmicos puderam conhecer, acompanhar e auxiliar 
os educadores no desenvolvimento das oficinas de 
aprendizagem de eletrotécnica industrial, montagem e 
manutenção de microcomputadores e auxiliar 
administrativo.

02 00

3. Valores 
humanos 

Os acadêmicos propiciaram um espaço de discussão, 
partilha de conhecimentos e reflexão sobre valores éticos e 
morais junto aos adolescentes aprendizes. 

06 00

4. Atividades
recreativas

Os acadêmicos oportunizaram o resgate de hábitos 
saudáveis de vida e a socialização das crianças por meio de 
atividades de recreação, esporte e lazer.

02 03

5. Software 
Access

Os acadêmicos auxiliaram a instituição na 
operacionalização do Software MS Access. 02 01

6. Falando de 
direitos

Os acadêmicos promoveram oficinas sobre a área de direito 
para jovens adultos da Zona Azul. 03 00

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 104 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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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 às 
famílias de seus alunos, direcionados à melhoria da qualidade de vida de 
pessoas com deficiências e à construção de uma sociedade mais justa e 
solidária.

Responsável geral: Maria Helena Baleiros.
Responsável pelas atividades: Irene Frutuoso.
Público envolvido: Alunos com necessidades especiais.

Quadro 148 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

or
m

an
d

o 
o 

ci
d

ad
ão

 e
sp

ec
ia

l

1. Informática 
básica – Auxílio 
ao professor

Os acadêmicos ofereceram auxílio aos professores na 
realização de atividades no laboratório de informática. 02 00

2. Atividades 
educacionais - 
Auxílio ao 
professor

Os acadêmicos auxiliaram o professor no desenvolvimento 
de atividades educativas, lúdicas e recreativas realizadas
em sala de aula e no pátio.

00 01

3. Semana do 
Excepcional

Os acadêmicos participaram e auxiliaram os educadores 
durante uma semana de vários eventos ocorridos na 
instituição, em comemoração a semana do excepcional.

00 25

4. Recreação 
na Expô

Os acadêmicos auxiliaram os educadores a levar os alunos 
num passeio pela Exposição Agropecuária de Londrina. 12 00

5. Páscoa 
solidária 

Os acadêmicos desenvolveram, juntamente com a equipe 
pedagógica, uma tarde de atividades recreativas em 
comemoração a Páscoa.

13 00

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 105 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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Guarda Mirim de Londrina.

Durante 33 anos a instituição preparou jovens que a ela recorriam para 
executar o ofício de guardas mirins. A partir do ano de 2000, a Guarda Mirim 
passou a exercer a função de educar adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, oferecendo-lhes apoio sócio-educativo e preparando-
os para exercer o trabalho aprendiz, na função de auxiliar de escritório.

Responsável geral: Kimiko Yoshii.
Responsáveis pelas atividades: Cláudio Marcio de Melo.
Público envolvido: Adolescentes e jovens em situação de risco social.

Quadro 149 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

d
uc

aç
ão

 e
 c

id
ad

an
ia

 e
m

 fa
vo

r 
d

os
 a

d
ol

es
ce

nt
es

1. 
Administração 
social 

Os acadêmicos contribuíram com diversas atividades 
administrativas da instituição. 00 01

2. Aquisição
de 
documentação 
pessoal 

Os acadêmicos prestaram orientações e encaminhamentos 
sobre a aquisição e importância de documentações pessoais como: 
CPF, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho foram as 
atividades desenvolvidas pelos acadêmicos nesta instituição, entre 
outros.

01 00

3. 
Capacitando 
o menor
aprendiz 

Os acadêmicos contribuíram com a preparação de aulas, 
palestras e oficinas que abordavam temas relacionados com a 
questão jovem X empresa, formação humana, competências gerais 
e serviços administrativos básicos. 

04 05

4. Informática

Os acadêmicos auxiliaram no desenvolvimento de aulas de 
informática básica, além de compartilharem com os adolescentes 
aprendizes, experiências profissionais que pudessem contribuir 
para a sua preparação ao mercado de trabalho.

03 04

5. 
Orientações 
jurídicas 

Os acadêmicos auxiliaram a equipe de professores e 
adolescentes na orientação sobre os direitos e deveres do 
cidadão, conduta ética e convivência social, dentro das empresas. 

03 03

6. Reforço 
escolar

Os acadêmicos colaboraram com o aprendizado dos 
adolescentes, ajudando-os em suas tarefas e dificuldades 
escolares.

02 04

7. Estratégias 
de inclusão 

Os acadêmicos auxiliaram a equipe pedagógica no 
desenvolvimento de um projeto estratégico de inclusão do menor 
aprendiz no mercado de trabalho. A identificação de empresas 
potenciais e a elaboração de materiais a serem encaminhados às 
mesmas.

02 02

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 106 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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Hospital Dr. Anísio Figueredo.

O Hospital Dr. Anísio Figueiredo, conhecido como “Hospital Zona 
Norte” (HZN), foi inaugurado em 1988 e nasceu da necessidade concreta de 
atender às questões de saúde da comunidade local. Recentemente, a 
instituição disponibilizou um espaço, chamado “brinquedoteca”, onde são 
desenvolvidas atividades recreativas que visam acelerar o processo de 
recuperação das crianças hospitalizadas.

Responsável geral: Dra. Andreza Daher Delfino Sentone.
Responsável pelas atividades: Beatriz Makiyama.
Público envolvido: Pacientes do hospital.

Quadro 150 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 F

az
en

d
o 

a 
d

ife
re

nç
a 

no
 h

os
p

ita
l

1. Brincando 
no hospital

Os acadêmicos proporcionaram momentos de recreação e 
descontração ao realizar atividades lúdicas junto aos 
pacientes hospitalizados.

02 00

2. Convivência
solidária

Os acadêmicos desenvolveram visitas, proporcionaram aos 
pacientes acolhida, apoio, segurança e bem-estar. 02 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 107 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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Toca de Assis.

A Toca de Assis é uma Fraternidade Católica que se inspirou nos 
ensinamentos de São Francisco, em seu zelo eucarístico e amor aos pobres.

É formada pelos religiosos, os filhos e filhas da pobreza do santíssimo 
sacramento, Instituto de Vida Consagrada não clerical, e também por leigos, 
que não aspiram a vida religiosa, mas vivem o carisma. Os leigos assumem o 
compromisso de servir a fraternidade, auxiliando as casas fraternas em suas 
necessidades, vivendo juntamente com os filhos da pobreza do santíssimo 
sacramento o carisma de adoração e cuidado aos pobres sofredores. 

Responsável geral: Ir. Maria Rita do Santíssimo Sacramento.
Responsável pelas atividades: Ir. Maria Rita do Santíssimo Sacramento.
Público envolvido: Moradores de rua. 

Quadro 151 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 P

as
to

ra
l d

e 
ru

a

1. Acolhida aos 
irmãos

Os acadêmicos acompanharam, levaram alimentos e 
participaram de momentos de espiritualidade juntamente com 
os moradores de rua e os irmãos da toca.

03 06

2. Solidariedade 
aos irmãos

Os acadêmicos auxiliaram a instituição no preparo dos 
alimentos e levaram os mesmos aos moradores de rua. 03 06

3. Vivência 
solidária

Os acadêmicos auxiliaram na higiene pessoal dos albergados, 
deram também orientações e esclarecimentos às pessoas. 07 21

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 108 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com Projeto Comunitário
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2008

CÂMPUS LONDRINA

REDE INTERNA – PROGRAMAS GERIDOS PELO PROJETO COMUNITÁRIO

PROJETO MUTIRÃO

Cineminha da PUC.

Objetivo: Ofertar ações lúdico-educativas que promovam a cidadania e 
colaborem para a inclusão social.
Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Lícia Mª Munhoz Manzano.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Câmpus 
Londrina.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 152 - Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Cineminha na 
PUC 

As atividades do Projeto Cineminha na PUC foram direcionadas 
para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social que moram ao entorno da PUCPR – Câmpus Londrina. Assim, 
durante as tardes de  sábado, os acadêmicos desenvolveram ações 
recreativas, educacionais e de cultura, que promoveram a 
cidadania e colaboraram com a inclusão social.

33 33 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Mutirão Casa do Bom Samaritano.

Objetivo: Promover o resgate da pessoa por meio de atividades recreativas e 
culturais que estimulem a integração dos deficientes mentais ao grupo e à 
sociedade.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Lícia Mª Munhoz Manzano.
Local de realização: Casa do Bom Samaritano.
Público envolvido: Albergados e pessoas com transtornos mentais.

Quadro 153 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Mutirão Casa do
Bom Samaritano

Os acadêmicos promoveram atividades esportivas, recreativas 
e festivas visando a melhoria da qualidade de vida dos albergados 
com transtornos mentais. Foi um dia de atividades educativas e 
lúdicas para os moradores do albergue.

12 12

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Mutirão da Alegria.

Objetivo: Proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos idosos por meio 

 

de atividades lúdicas e recreativas.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Lícia Mª Munhoz Manzano.
Local de realização: Albergue Lar dos Vovôs.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 154 - Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Mutirão da 
alegria

Os acadêmicos no 1º semestre realizaram uma Festa Junina para 
os idosos: enfeitaram o asilo com bandeirinhas, arrumaram a mesa 
com salgados e doces e dançaram quadrilha com os idosos. Já no 2º 
semestre, os acadêmicos levaram os idosos num passeio ao pesque-
pague. No local, os acadêmicos desenvolveram e acompanharam os 
idosos em atividades recreativas, como: jogo de baralho, 
caminhadas, conversas e a pescaria. 

10 10 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Mutirão da Campanha Solidária.

Objetivo: Contribuir para a campanha de arrecadação de fraldas geriátricas 
para os idosos do asilo.
Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Lícia Mª Munhoz Manzano.
Local de realização: Supermercados.
Público envolvido: Comunidade.

Quadro 155 - Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Mutirão da 
Campanha Solidária cidade.

arrecadação de fraldas geriátricas em alguns supermercados da 
Os acadêmicos participaram todo fim de semana de 

12 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Mutirão Fazendo a Diferença.

Objetivo: Proporcionar a realização de atividades esportivas, culturais e de 
lazer que atenta às necessidades bio-psico-social e espiritual dos idosos, 
aprimorando as atividades ocupacionais já existentes.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Lícia Mª Munhoz Manzano.
Local de realização: Asilo São Vicente de Paulo.
Público envolvido: Idosos.
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Quadro 156 - Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscrições 

2008
1º Sem. 2º Sem.

1. Mutirão fazendo 
a diferença

Os acadêmicos realizaram ações recreativas e de lazer com os 
idosos (sinuca, jogos de baralho, bingo) e cuidaram do visual das 
vovós com penteados e manicure. Também auxiliaram a instituição 
na organização e preparação dos alimentos dos idosos. No período 
vespertino, os idosos participaram de um animado bingo 
promovido pelos acadêmicos.

15 12

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Mutirão Festa Julina.

Objetivo: Auxiliar o Asilo São Vicente de Paulo na organização e execução da 
Festa Julina.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Bruna Tonello.
Local de realização: Asilo São Vicente de Paulo.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 157– Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Mutirão Festa 
Julina

Os acadêmicos auxiliaram na organização e execução da Festa 
Junina do Asilo São Vicente de Paulo, limpando a instituição; 
arrumando os idosos; preparando a alimentação; decorando a 
instituição; auxiliando no atendimento das barracas.

15 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Mutirão Levando Alegria.

Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos um momento de reflexão diante da 
fragilidade humana que se encontra hospitalizada.

Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Lícia Mª Munhoz Manzano.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Câmpus 
Londrina.
Público envolvido: Pacientes hospitalizados.

Quadro 158 - Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Mutirão Levando 
Alegria

Os acadêmicos realizaram visita ao pacientes hospitalizados no 
hospital do câncer. Foi promovida sessão de músicas com os 
acadêmicos e o coral do Colégio Marista. Ao final da visita os 
acadêmicos entregaram para todos os internados uma lembrança: 
um kit de higiene, que foi muito bem aceito por todos, e se 
mostraram muito felizes com nossa visita.

Não 
ofertado 11

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Páscoa Solidária.

Objetivo: Desenvolver nos acadêmicos valores de altruísmo, dignidade 
humana e sensibilidade com pessoas com deficiências mediante atividades 
recreativas.
Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Lícia Mª Munhoz Manzano.
Local de realização: APAE de Londrina.
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Quadro 159 - Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Páscoa solidária

Esta ação propiciou a convivência dos acadêmicos com a realidade 
social das pessoas com deficiências e suas limitações, mas acima de 
tudo, conheceram as potencialidades dessas pessoas. Além da 
convivência, os acadêmicos auxiliaram no desenvolvimento das 
atividades recreativas, culturais e de espiritualidade em 
comemoração à Páscoa e distribuíram ovos de Páscoa para todas as 
crianças da APAE.

09 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Recreação na Expô.

Objetivo: Propiciar aos acadêmicos um dia de vivência com pessoas 
portadoras de necessidades especiais, instigando em nossos alunos maior 
sensibilidade às questões humanas da sociedade.  
Responsável geral: Carlos Alberto Braile.
Co-Responsável: Lícia Mª Munhoz Manzano.
Local de realização: APAE de Londrina.
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais.

Quadro 160 - Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Recreação na 
Expô

Esta ação propiciou a convivência dos acadêmicos com a 
realidade social das pessoas com deficiências e suas limitações, 
mas acima de tudo, conheceram as potencialidades dessas pessoas. 
Os acadêmicos ajudaram a instituição a levar seus alunos para o 
parque de exposição e auxiliaram os mesmos durante o passeio.

23 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
Gráfico 109 – Evolução das inscrições no Projeto Mutirão 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2008

CÂMPUS LONDRINA

REDE INTERNA – TEIA ACADÊMICA

PROJETOS INTERNOS

Amigo da Criança.
Curso: Teologia

Objetivo: Trabalhar na linha da Pastoral da Criança com crianças de 0 a 6 
anos que são acompanhadas por essa pastoral na cidade de Marialva, a fim  de 
gerar inclusão social.

Responsável geral: Prof. Pe. César Braga de Paula.
Co-Responsável: Prof. Carlos Aberto Braile.
Local de realização: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Câmpus Londrina
Público envolvido: Crianças de 0 a 6 anos.

Quadro 161 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição

Nº de inscrições 
2008

1º Sem. 2º Sem.

1. Amigo da criança
O acadêmico estabeleceu relações de família com as crianças, a 

partir de experiências das próprias crianças, como jogos, recreação 
e espiritualidade. Fez também acompanhamento e prevenção de 
doenças.

01 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 110 – Acadêmicos que participaram de Projetos Internos – Teia Acadêmica 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2008

CÂMPUS MARINGÁ

REDE EXTERNA – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Asilo São Vicente de Paulo.

O Asilo São Vicente de Paulo é uma instituição filantrópica que atende 
em regime de asilamento cerca de 70 idosos, nas suas diversas necessidades 
(físicas, sociais, culturais, etc.). É uma instituição social, sem fins lucrativos, 
que procura atender aos idosos dentro das normativas do Estatuto do Idoso. O 
asilo recebe doações de diversos meios para seu sustento e realiza diversas 
atividades de captação de recursos com a participação da comunidade.

Responsável geral: Humberto Bortoloci.
Público envolvido: Pessoas idosas.

Quadro 162 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição Nº de inscrições 
2008

1.
 Q

ua
lid

ad
e 

d
e 

vi
d

a 
p

ar
a 

id
os

os

1. Recreação 
com idosos

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de conhecer o dia-a-dia dos idosos asilados 
nesta instituição, bem como proporcionar momentos de 
alegria, descontração e recreação a eles.

16

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 111 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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CESOMAR - Centro Social Marista Ir. Beno Tomasoni.

O Centro Social Marista é uma entidade de assistência social que 
realiza apoio sócio-educativo em meio aberto, às crianças e adolescentes 
entre 07 e 17 anos de idade, bem como, a suas famílias e comunidade, de 
acordo com o fundador do Instituto dos Irmãos Maristas, São Marcelino 
Champagnat. Amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a 
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), seu objetivo é contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e social do público atendido, orientando-o no 
exercício da cidadania. Para isso, estabelece parceria com pessoas físicas e 
jurídicas na realização de suas atividades.

Responsável geral: Valmir Nogueira da Silva.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 163 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição Nº de inscrições 
2008

1.
 C

E
S

O
M

A
R

 
em

 a
çã

o

1. CESOMAR em 
Ação

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de conhecer o dia-a-dia das crianças, 
adolescentes e jovens nesta instituição, bem como 
proporcionar momentos de alegria, descontração e recreação 
a eles nas oficinas ofertadas na instituição.

21

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 112 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário 
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Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade filantrópica, 
sem fins lucrativos, que trabalha exclusivamente com pacientes, entre 
crianças e adultos, com estágios iniciais e terminais de Câncer. Fundada em 
13 de fevereiro de 1983, a abrangência da regional de Maringá compreende 
mais de 29 municípios. Este é um trabalho feito pelos muitos voluntários e 
com reconhecimento governamental dos seguintes órgãos: COMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social; Assembléia Legislativa do Estado do Paraná; 
Câmara Municipal de Maringá; Ministério da Justiça - Secretaria da Justiça.

Responsável geral: Édina Rosa Alves Giannasi.
Público envolvido: Pessoas com Câncer.

Quadro 164 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição Nº de inscrições 
2008

1.
 A

çã
o 

so
lid

ár
ia

 n
a 

R
FC

C 1. Ação solidária 
na RFCC

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de conhecer o dia-a-dia dos pacientes da Casa 
de Apoio da RFCC, bem como proporcionar momentos de 
alegria, descontração e recreação a eles.

16

2.
 V

is
ita

 
so

lid
ár

ia
 c

om
 

a 
R

FC
C

1. Visita solidária 
com a RFCC

Ao desenvolver esta atividade os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de conhecer o dia-a-dia dos pacientes de 
Maringá atendidos pela RFCC em suas próprias casas.

12

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 113 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2008

CÂMPUS TOLEDO

REDE EXTERNA – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Ação Social São Vicente de Paulo.

É uma organização não governamental, beneficente e cristã. 
Desenvolve o Programa: Meninos do Futuro, que atende 300 crianças e 
adolescentes do sexo masculino, preparando-os para o exercício pleno da 
cidadania. Realiza atividades de inclusão social por meio da formação pessoal, 
educacional e iniciação profissional em cursos no contra-turno escolar.

Responsável geral: Irmã Luiza Menin.
Responsável pelas atividades: Keila Mariano Bet. 
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 165 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 P

ro
je

to
 M

in
i-V

ôl
ei

 
– 

A
ta

ca
nd

o 
um

 
ob

je
tiv

o

1. Mini-Vôlei Os acadêmicos auxiliaram o professor nas aulas de iniciação 
ao voleibol para meninos atendidos pela instituição. 16 02

2. Badminton O acadêmico auxiliou o professor nas aulas de iniciação ao 
badminton para meninos atendidos pela instituição.

Não 
ofertado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 114 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

1

8

4
3

16

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1° Sem.
2006

2° Sem.
2006

1° Sem.
2007

2° Sem.
2007

1° Sem.
2008

2° Sem.
2008



188

Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná – Hospital Bom Jesus.

A missão do Hospital Bom Jesus é proporcionar assistência com 
excelência, por meio de tecnologia moderna e de profissionais altamente 
qualificados, comprometidos sempre com a presteza, humanização e ética. 
Iniciou-se em 14 de setembro de 1971, quando os doutores Jorge Okano e 
Torao Takada fundaram, em uma pequena casa, de onde deriva seu nome até 
hoje, a Casa de Saúde Bom Jesus, hoje entidade social, sendo a mantenedora 
Hoesp - Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná.  Possui dez mil 
metros quadrados de construção, 253 leitos, 84 médicos em seu quadro 
clínico, e um quadro funcional composto de 269 funcionários.

Responsável Geral: Dr. Jorge Kingiro Okano.
Responsável pelas atividades: Maria de Lourdes Silvestrin Colpo.
Público envolvido: Pacientes hospitalares.

Quadro 166 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 P

ro
m

ov
en

d
o 

a 
sa

úd
e

1. 
Sensibilizando 
o cuidador

Os acadêmicos prestaram informações sobre a função e as 
medidas que devem ser tomadas pelos cuidadores para 
auxiliar na melhora dos pacientes. Foram repassados 
conhecimentos básicos e sobre doenças específicas – 
diabetes, hipertensão, câncer, etc. 

02 01

2. Comitê da 
alegria

Os acadêmicos desenvolveram atividades com as crianças 
internadas no setor de pediatria do hospital, como: 
brincadeiras, leitura de histórias infantis, pinturas e 
desenhos, recortes, teatro de fantoche, música e animação 
com palhaços. Todas as atividades foram desenvolvidas na 
sala de recreação, exceto se o paciente não pôde se deslocar 
até a mesma. Neste caso, as atividades foram realizadas no 
leito de cada paciente, individualmente.

19 09

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 115 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário 
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Associação Beneficente Lar da Fraternidade. 

A Associação Beneficente Lar da Fraternidade é uma entidade sem fins 
lucrativos. Destina-se ao atendimento de pessoas idosas carentes e 
abandonadas em regime de internato, com capacidade para atender 30 
idosos.

Responsável geral: Lourdes Maria Grisa Seleme.
Responsável pelas atividades: Inez Terezinha Pozzobom.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 167 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 In

te
g

ra
çã

o 
co

m
 o

s 
Id

os
os

1. Cuidando 
da horta e 
jardim

Os acadêmicos, juntamente aos idosos, organizaram os 
espaços de horta e jardim da instituição, orientando sobre o 
plantio e cultivo de legumes e verduras.

02 04

2. Recreação 
e lazer

Os acadêmicos realizaram atividades visando proporcionar 
momentos de entretenimento e alegria aos idosos. 
Contaram histórias, jogaram bingo, passearam, conversaram, 
realizaram festas, além de contribuírem com as atividades 
rotineiras do asilo.

03 00

3. Saúde do 
idoso

Nesta atividade, o acadêmico auxiliou a enfermeira no 
atendimento e acompanhamento da saúde dos idosos. 
Desenvolveu procedimentos de enfermagem, como: 
verifiação da pressão arterial e de glicemia e curativos. 

01 00

4. Aniversário 
do mês

Nesta atividade os acadêmicos organizaram e realizaram, 
juntamente à coordenação do Lar, a festa de aniversários 
dos idosos.

02 02

5. 
Registrando 
as histórias 
de vida do
idosos

O acadêmico desenvolveu um trabalho de registro das 
histórias de vida dos idosos. Primeiramente ele integrou-se 
e conquistou a confiança dos idosos e, posteriormente, 
iniciou o trabalho de pesquisa e registro dos relatos dos 
idosos sobre suas histórias de vida.

Não 
ofertado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 116 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Associação de Deficientes Físicos de Palotina – ADEFIPAL.   

A Associação dos Deficientes Físicos de Palotina – ADEFIPAL desenvolve 
suas ações com o objetivo de integrar e inserir pessoas portadoras de 
deficiências físicas nas diferentes entidades sociais, na família e no mercado 
de trabalho. Atualmente a entidade atende 75 pessoas, na faixa etária de 05 a 
80 anos. 

Responsável geral: Ciro Inácio Kreutz.
Responsável pelas atividades: Maria de Fátima Schneider de Bona. 
Público envolvido: Portadores de deficiências físicas.

Quadro 168 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 M

ão
 a

m
ig

a 
na

 in
cl

us
ão

1. Desenhando 

Nesta atividade o acadêmico participou das oficinas de 
artesanato da instituição, criando desenhos que foram 
jactados com areia em vidros.

01 00 

2. Recreação 
com os 
deficientes 
físicos

Os acadêmicos desenvolveram diversas atividades de 
recreação e entretenimento com os deficientes físicos. 
Atividades como jogos lúdicos, bingos e alongamento 
permitiram a socialização entre acadêmicos e deficientes 
físicos.

03 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 117 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Toledo é uma 
entidade não governamental (ONG), de caráter filantrópico sem fins 
lucrativos, fundada em 07 de abril de 1974, por um grupo de toledanos 
liderados pelo Dr. Adolfo Dall’Oglio. Tem por finalidade prestar atendimento 
especializado às pessoas com deficiência mental e múltiplas deficiências.

Responsável geral: Maria Helena Recalcatti.
Responsável pelas atividades: Maria Helena Recalcatti.
Público envolvido: Pessoas portadoras de necessidades especiais.

Quadro 169 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 E

d
uc

aç
ão

 P
ro

fis
si

on
al

 
e 

a 
In

cl
us

ão
 n

o 
m

un
d

o 
d

o 
tr

ab
al

ho

1. Educação 
profissional e 
a inclusão no 
mundo do 
trabalho

Os acadêmicos realizaram oficinas e palestras com os alunos 
sobre: direitos e deveres do trabalhador, exigências básicas do 
mundo do trabalho, prevenção de acidentes, profissões e 
funções compatíveis com a deficiência mental, comportamento 
no ambiente de trabalho e ergonomia. Esta ação também 
incluiu a realização de visitas técnicas a empresas da cidade.

04 Não 
ofertado

2.
 E

q
uo

te
ra

p
ia

2. 
Equoterapia

Os acadêmicos auxiliaram a fisioterapeuta no desenvolvimento 
da equoterapia realizada com crianças com necessidades 
especiais. 

Não 
ofertado 08 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 118 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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Associação Promocional e Assistencial de Toledo – APA.

APA é uma Associação Promocional formada por pessoas voluntárias, 
que tem como foco de seu trabalho realizar atividades de cunho beneficente 
ao público idoso. Atende cerca de 13 idosos que se encontram internados na 
instituição, além de outros idosos que a freqüentam em dias que ocorrem 
atividades voltadas a esse público.

Responsável geral: Edgard Ravache.
Responsável pelas atividades: Dinalva Peres de Oliveira.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 170 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 In

te
g

ra
nd

o 
id

os
os

 e
 a

ca
d

êm
ic

os
 

1. Recreação 
com idosos 

Os acadêmicos realizaram atividades visando 
proporcionar momentos de entretenimento e alegria aos 
idosos. Contaram histórias, jogaram bingo, passearam, 
conversaram, realizaram festas, além de contribuírem com 
as atividades rotineiras do lar.  

06 05

2. Ajudando 
os idosos nos 
cuidados com 
jardim e a 
horta

Os acadêmicos, juntamente com os idosos, organizaram os 
espaços de horta e jardim da instituição, orientando sobre o 
plantio e cultivo de legumes e verduras. 

03 03

3. Convivendo
e 
pesquisando 
a história de 
vida dos 
idosos

Os acadêmicos realizaram uma pesquisa com alguns 
idosos, organizando um registro de sua história de vida. 03 00

4. Cuidados 
com a saúde 
físico-
psíquica

Nesta atividade os acadêmicos realizaram 
acompanhamentos de saúde dos idosos e desenvolveram 
procedimentos de enfermagem como: verificação da pressão 
arterial e nível glicêmico e curativos. Também prestaram 
orientações sobre o uso de medicamentos e a importância da 
prática de exercícios físicos.

05 00

5. Cuidados 
com os 
animais 
domésticos

Os acadêmicos prestaram orientações aos idosos sobre os 
cuidados com os animais domésticos (cães, gatos e pássaros) 
e os procedimentos de banho, tosa, alimentação e 
vacinação.

02 00

6. Oficinas de 
produção - 
Terceira 
idade ativa

Nesta atividade, os acadêmicos conversaram com os 
idosos mostrando a importância de participar das atividades 
do lar, de aprender coisas novas. Após a sensibilização dos 
idosos, os acadêmicos realizarão algumas oficinas de 
produção, como: pinturas em tecidos, pinturas em 
bombonas, entre outras.

05 Não 
ofertado

7. Encontros 
da terceira 
idade

Os acadêmicos auxiliaram na organização dos encontros 
realizados na instituição com os idosos do Grupo Viver. 
Nestes eventos, o Lar recebe a visita de aproximadamente 
60 idosos, que se reúnem para desenvolver atividades de 
entretenimento e lazer.

Não 
ofertado 02

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Gráfico 119 – Evolução das inscrições desde o início da parceria com o Projeto Comunitário
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CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial de Toledo.

O CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial é um serviço de saúde aberto 
e comunitário do Sistema Único de Saúde. A entidade presta serviços 
ambulatoriais de atenção diária, cujo objetivo é oferecer um espaço 
terapêutico, para tratamento e acompanhamento dos pacientes que sofrem 
de transtornos mentais severos e persistentes e que necessitam de cuidado 
intensivo.

Responsável geral: Tais Maciel.
Responsável pelas atividades: Damaris Lais Fernandes, Neiva Cerón, Neusa 
Koval.
Público envolvido: Pacientes com transtornos mentais.

Quadro 171 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 In

te
ra

çã
o 

P
si

co
ss

oc
ia

l

1. Oficina do 
verde

Nesta atividade os acadêmicos promoveram atividades 
que possibilitaram aos pacientes com transtornos mentais o 
contato direto com a terra; prestaram orientações sobre os 
diversos tipos de plantas, hortaliças, plantas medicinais e 
ornamentais, árvores frutíferas; auxiliaram na preparação 
do solo, semeadura, manutenção e crescimento dos legumes 
e verduras.

05 02

2. Oficinas de 
atividades 
físicas

Os acadêmicos auxiliaram no desenvolvimento de 
atividades físicas e recreativas com os pacientes da 
instituição.

04 00

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Centro Assistencial da Diocese de Toledo – Casa de Maria – Assistência à 
Criança e ao Adolescente.

A Casa de Maria é uma organização não governamental, beneficente e 
cristã. Desenvolve ações voltadas à proteção social e especial de 400 crianças 
e adolescentes provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade 
social, promovendo-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, assegurando-lhes o exercício do direito à vida, à dignidade e à vivência 
da cidadania.

Responsável geral: Maria Inês Mânica.
Responsáveis pelas atividades: Edmara de Souza, Maria Inês Mânica.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 172 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008 

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008
1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

on
st

ru
in

d
o 

a 
V

id
a

1. Clubinho 
da tarefa

Os acadêmicos incentivaram e auxiliaram crianças e 
adolescentes (10 a 16 anos) na realização das tarefas 
escolares.

23 13

2. Informática 
básica

Os acadêmicos auxiliaram o professor nas aulas de 
informática básica (Windows, Word, Excel, etc.). 05 00

3. Informática 
pedagógica

Os acadêmicos auxiliaram o professor no atendimento aos 
alunos e esclarecimento de dúvidas nas aulas de informática 
pedagógica lúdica, em que os alunos iniciam o manuseio dos 
equipamentos de informática.

06 02

4. Inclusão 
digital

Os acadêmicos ministraram aulas de informática para 
adolescentes e adultos sem acesso à informática. 06 03

5. Hora do 
conto

Nesta atividade os acadêmicos auxiliaram o professor na 
elaboração e desenvolvimento das atividades de contação de 
histórias.

03 01

6. Trabalho 
sócio-
educativo

Os acadêmicos auxiliaram o professor na orientação e 
capacitação dos adolescentes para o exercício da cidadania e 
inserção no mercado de trabalho.

03 Não 
ofertado

7. 
Matemática 
básica

O acadêmico ministrou conteúdos de matemática para os 
alunos do Ensino Médio. 01 Não 

ofertado
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Centro Comunitário e Social Dorcas.

O Centro Comunitário e Social Dorcas surgiu em 1991 com a iniciativa 
de pessoas da Congregação Cristo Redentor, de Toledo, filiada à Igreja 
Evangélica Luterana do Brasil (IELB). Em junho de 1996, o Centro Comunitário 
e Social Dorcas iniciou as atividades da Casa de Meninas Dorcas, que atende 
atualmente  220 meninas residentes na Vila Pioneiro. Em 2003 foi implantada 
a Unidade 2, no bairro Jd. Coopagro, com atendimento misto de meninos e 
meninas. A partir de 2008 iniciou o atendimento especializado por meio da 
Casa Lar Dorcas a crianças em situação de abandono ou vitimização.

Responsável geral: Pastor Nelson Kissler.
Responsável pelas atividades: Rejane Linck Neumann, Pastor Nação da Silva.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 173 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

m
p

lia
nd

o 
ho

riz
on

te
s

1. Cuidando 
do Meio 
Ambiente

Os acadêmicos ministraram mini-palestras para as 
crianças e adolescentes sobre: os cuidados com o Meio 
Ambiente a partir da casa e da comunidade; poluição e lixo – 
Reflexos na qualidade de vida.

02 00

2. Cuidando 
dos animais 
domésticos

O acadêmico ministrou mini-palestras para as crianças e 
adolescentes sobre os cuidados com os animais domésticos, 
a transmissão e prevenção de doenças, higienização e 
vacinação.

03 00

3. 
Informática 
básica

Os acadêmicos ministraram aulas de informática básica 
para crianças e adolescentes. Os conteúdos abordados foram 
o manuseio do computador e o uso do programa Word.

04 03

4. 
Informática 
lúdica

Os acadêmicos organizaram e desenvolveram atividades 
de informática lúdica, como: jogos educativos para as 
crianças. Também prestaram orientações sobre o manuseio 
do computador e alguns conhecimentos básicos de 
informática.

02 02

5. Oficina de 
teatro infantil

Os acadêmicos desenvolveram oficinas de teatro infantil 
com as crianças e adolescentes, resgatando as histórias 
clássicas, desenvolvendo as habilidades de expressão 
corporal e a socialização das crianças.

02 00

6. Recreação Os acadêmicos promoveram momentos de brincadeiras, 
lazer e entretenimento com as crianças. 03 03

2.
 P

ro
m

ov
en

d
o 

a 
ed

uc
aç

ão

1. Cuidados 
básicos 
pessoais de 
saúde

Nesta atividade, os acadêmicos organizaram mini-
palestras sobre os cuidados básicos de saúde, e prestaram 
orientações sobre hábitos saudáveis, prevenção de doenças e 
alimentação equilibrada. 

02 00

2. Cuidando 
do Meio 
Ambiente

Os acadêmicos ministraram mini-palestras para as 
crianças e adolescentes sobre: os cuidados com o Meio 
Ambiente a partir da casa e da comunidade; poluição e lixo – 
Reflexos na qualidade de vida.

02 00
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3.Cultivando 
hortas 
domiciliares

Os acadêmicos desenvolveram mini-palestras abordando a 
importância das hortas domiciliares para um grupo de 
famílias assistidas pela instituição. Posteriormente, prestaram
orientações sobre os cuidados e manejo do solo e cultivo de
ervas medicinais. Também acompanharam e orientaram o
grupo no desenvolvimento de três hortas modelos.

04 00

4. Esporte e 
recreação

Os acadêmicos promoveram a interação do grupo, o 
respeito às regras e a convivência social das crianças 
utilizando atividades esportivas e recreativas como exemplo. 

09 02

5. Educação 
Alimentar

Nesta atividade, os acadêmicos prestaram orientações 
para as a crianças e adolescentes sobre a educação 
alimentar e hábitos saudáveis.   

02 00

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz.

O Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz atende crianças 
de 0 a 3 anos com o objetivo de desenvolver a criança de maneira integral: 
cognitiva, afetiva, psicomotora e social.

Responsável geral: Lucinda Pereira da Silva.
Responsável pelas atividades: Lucinda Pereira da Silva.
Público envolvido: Crianças de 0 a 5 anos. 

Quadro 174 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 R

es
g

at
e 

d
e 

B
rin

ca
d

ei
ra

s 
In

fa
nt

is

1. Arte e 
recreação

Os acadêmicos desenvolveram atividades de 
entretenimento e recreação com crianças.  As atividades 
desenvolvidas incluíram: pinturas, colagem, cantigas de 
roda, entre outras.

10 02

2. Brincando 
com 
fantoches

Utilizando-se dos fantoches, os acadêmicos 
desenvolveram atividades educativas e recreativas com as 
crianças. Dentre as atividades destacou-se a contação de 
histórias e a confecção dos próprios fantoches.

04 00

3. Construindo 
brinquedos

Nesta atividade os acadêmicos trabalharam, juntamente 
às crianças, na construção de brinquedos do passado, como 
pipas, bonecas de milho, boliche com garrafas pet, 
colagem, peteca, entre outros.

06 09

4. Dançando 
com as 
crianças

Utilizando a música e a dança como recursos de 
desenvolvimento das habilidades e criatividade, os 
acadêmicos promoveram atividades lúdicas e de expressão 
corporal com as crianças.

04 00

5. Festa no 
Cantinho 
Feliz 

Os acadêmicos auxiliaram a instituição na organização da 
festa do Cantinho Feliz. 04 Não 

ofertado

6. Passeio no 
dia das 
crianças

O acadêmico auxiliou a equipe pedagógica no cuidado 
com as crianças durante a realização de um passeio em 
comemoração ao dia das crianças.

Não 
ofertado

01 
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Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.

Atende crianças carentes de zero a 6 anos em período integral e de 7 
a 16 anos no contra-turno escolar. Atende também aos familiares dessas 
crianças e jovens. Realiza atividades adaptadas à realidade da entidade, tais 
como momentos de reflexão diária, marcenaria, artes manuais, orientação e 
acompanhamento escolar, teatro, dança, pantomima e música.

Responsável geral: Lineu Wutzke.
Responsável pelas atividades: Renate Neumann Schewe Cardoso, Neuza 
Minozzo dos Santos e Lídia Neumann Schewe.
Público envolvido: Crianças de 0 a 16 anos e comunidade.  

Quadro 175 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

ul
ti

va
nd

o 
la

ze
r,

 e
d

uc
aç

ão
 e

 s
aú

d
e

1. Artesanato 
para a família

Os acadêmicos realizaram oficinas de artesanato com as 
famílias, ensinado as técnicas de bordados em chinelos, 

 

arranjos de mesa, decoupage, entre outras, que contribuíram
com a geração de renda dessas famílias.

04 01

2. Clube da 
leitura

Nesta atividade os acadêmicos desenvolveram oficinas de 
leitura e contação de história com dramatização, incentivando 
o hábito de leitura nas crianças.

05 05

3. Culinária

Os acadêmicos ensinaram de receitas de bolos, pães e 
sucos para os adolescentes. Por meio de oficinas, foram para 
a cozinha e prepararam juntos  as receitas. Também 
prestaram orientações sobre higiene e cuidados no preparo 
de alimentos.

02 Não 
ofertado

4. Horta de 
ervas 
medicinais

Os acadêmicos organizaram canteiros com ervas medicinais,
com ajuda de um grupo de alunos da instituição e orientaram
esses alunos  sobre os benefícios e os malefícios de cada tipo de
chá.

02 00

5. Horta de 
legumes e 
verduras

Os acadêmicos reorganizaram a horta e orientando um 
grupo de crianças sobre o plantio de mudas de legumes e 
verduras.

04 02

6. 
Informática 
para a família

Os acadêmicos ministraram aulas de informática para as 
famílias carentes assistidas pela instituição. 02 01

7. 
Informática 
para crianças 
e 
adolescentes

Ações

Os acadêmicos ministraram aulas de informática para as 
crianças e adolescentes carentes assistidas pela instituição. 03 00

8. 
Informática 
para a 
terceira 
idade

Nesta atividade, os acadêmicos ministraram aulas de 
informática para a terceira idade. 02 00

9. 
Jardinagem –
pomar – 
paisagismo

Os acadêmicos levaram ao conhecimento das crianças a 
importância dos cuidados com o Meio Ambiente. Também 
apresentaram alguns tipos de árvores frutíferas, plantas 
ornamentais, períodos de podas e equipamentos de 
segurança.

06 00

10. 
Orientação à 
terceira 
idade

Os acadêmicos verificaram semanalmente a pressão
arterial e massa corpórea de um grupo de idosos. Também 
orientaram sobre dietas, medicamentos e reeducação 
alimentar.

01 01
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11. Palestras 
para famílias

Os acadêmicos ministraram pequenas palestras para as 
famílias carentes assistidas pela instituição, abordando os 
temas: alcoolismo, educação dos filhos, qualidade de vida na 
família, auto-estima, entre outros.

05 
Não 

ofertado

12. Café 
Colonial 
Solidário

Nesta atividade, os acadêmicos auxiliaram a instituição na 
organização e na realização do Café colonial solidário.

Não 
ofertado 03

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

A escola tem por missão testemunhar e anunciar os valores evangélicos 
e Maristas, atuando a serviço da vida, no campo da educação e da cultura, 
especialmente entre crianças e jovens, na construção de uma sociedade 
fraterna e solidária. Atende crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, de 5 a 15 anos, nos serviços de apoio sócio-educativo, 
aprendizagem profissional e Ensino Fundamental, além de atividades com as 
famílias dos educandos. Localiza-se na periferia da cidade de Cascavel/Pr.

Responsável geral: Ir. Valério Dellalibera.
Responsável pelas atividades: Alexandra Sguario, Juceli Pansera.
Público envolvido: Crianças de adolescentes.

Quadro 176 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

m
ig

os
 

d
a 

P
U

C

1. Informática 
básica

Os acadêmicos ministraram um curso de informática básica 
para jovens e adultos sem acesso à informática, que residem ao 
entorno da instituição.

01 01
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Colégio Estadual João Arnaldo Ritt.

Colégio Estadual que atende crianças e adolescentes do Ensino 
Fundamental e Médio que residem na localidade de Vila Nova, interior de 
Toledo. A maioria dos alunos é proveniente de famílias de agricultores.

Responsável geral: Jairo Luiz Hoffman.
Responsáveis pelas atividades: Helena Batista de Oliveira.
Público envolvido: Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Quadro 177 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

or
p

o,
 M

en
te

 e
 M

ei
o 

A
m

b
ie

nt
e

1. Mini-
palestras: 
Cuidados com 
os animais 
domésticos

Nesta atividade os acadêmicos ministraram mini-palestras 
para os alunos sobre os cuidados com os animais 
domésticos, transmissão de doenças, vacinação. Também 
foram abordadas as questões de saúde pública e Meio 
Ambiente.

03
Não 

ofertado

2. Mini-
palestras: 
Saúde e 
cuidados com 
o corpo

Os acadêmicos ministraram mini-palestras sobre saúde e 
cuidados com o corpo, abordando as questões de prevenção 
de doenças, alimentação e cuidados com o corpo.

03
Não 

ofertado

3. Mini-
palestras: 
adolescência 
e sexualidade

Nesta atividade, o acadêmico ministrou mini-palestras 
para os alunos sobre: adolescência e sexualidade, 
abordando as transformações do corpo e os cuidados que se 
deve ter com o mesmo.

Não 
ofertado 01
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Lar dos Bebês Pequeno Peregrino.

O Lar dos Bebês Pequeno Peregrino foi fundado em 1994 com a missão 
de abrigar crianças de 0 a 6 anos abandonadas ou tiradas de suas famílias em
situação de risco social. Atualmente a entidade abriga 48 crianças.

A casa lar mantém o conceito familiar, promovendo o bem-estar e 
carinho que as crianças necessitam para seu equilíbrio emocional, bem como 
alimentação saudável, higiene e tratamento de saúde.

Responsável geral: Rosângela Lewandowski.
Responsável pelas atividades: Rosângela Lewandowski.
Público envolvido: Crianças de 0 a 7 anos.

Quadro 178 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

ui
d

an
d

o 
d

os
 b

eb
ês 1. Cuidando 

dos bebês
Nesta atividade os acadêmicos auxiliaram a equipe 

pedagógica nos cuidados com os bebês. 02 01

2. Recreação 
infantil

Os acadêmicos promoveram atividades recreativas com as 
crianças, como: jogos lúdicos, cantigas de rodas, fantoches, 
entre outras. Também colaboraram com o desenvolvimento 
das atividades diárias da instituição, ajudando na 
alimentação e no banho dos bebês e das crianças.

07 01
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Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança Cristo Rei. 

A instituição tem por objetivo dar atendimento aos marginalizados 
(drogaditos, alcoolistas) que necessitam de apoio para recuperar sua 
dignidade humana. Busca ser uma resposta aos problemas sociais e contribuir 
para que se realize o desejo de Jesus: "Que todos sejam um". Atende pessoas 
do sexo masculino de 16 a 60 anos, que permanecem na fazenda durante um 
ano.

Responsável geral: Paulo César Rodrigues.
Responsável pelas atividades: Ângela Maria Rodrigues e Josafá dos Santos 
Guedes.
Público envolvido: Dependentes químicos em reabilitação.

Quadro 179 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 R

ec
up

er
an

d
o 

a 
vi

d
a

1. Jardinagem 
e horta

Os acadêmicos auxiliaram no desenvolvimento e 
manutenção dos jardins e da horta da fazenda. Prestaram 
orientações sobre o preparo do solo, as escolhas das flores e 
plantas e os cuidados com elas.

06 03

2. Teatro
Os acadêmicos ajudaram os internos na montagem e ensaio 

de uma peça teatral. A construção de peça levou em 
consideração a realidade de vida do grupo.

03 04

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 128 – 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 2008

CÂMPUS TOLEDO

REDE INTERNA – TEIA ACADÊMICA

PROJETOS INTERNOS

Ação em Saúde.
Curso: Enfermagem 

Objetivo: Promover a saúde dos deficientes auditivos.

Professora Responsável: Ana Carla Hildago de Almeida.
Local de realização: APADA – Associação de Pais e Alunos Deficientes  
Auditivos.
Público envolvido: Deficientes auditivos.

Quadro 180 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

çã
o 

em
 

sa
úd

e 1. Ação em 
saúde

Os acadêmicos participaram das atividades realizadas pela 
Instituição para conhecer a dinâmica do trabalho 
desenvolvido com os deficientes auditivos e, posteriormente, 
realizaram atividades educativas, abordando temas 
relacionados à higiene e bem-estar; sexualidade, drogas e 
vacinas.  

Não 
ofertado 04

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Alimentação Saudável.
Curso: Agronomia

Objetivo: Ensinar as técnicas de manejo do solo e o cultivo de hortaliças 
às crianças com deficiência mental, incentivando o consumo de legumes e 
verduras necessários para uma alimentação saudável.

Professora Responsável: Jacir Daga.
Local de realização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Palotina.
Público envolvido: Pessoas com deficiência metal.

Quadro 181 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 

A
lim

en
ta

çã
o 

sa
ud

áv
el

 

1. Cultivando 
hortaliças

Os acadêmicos ministraram mini-palestras e desenvolveram 
atividades práticas na horta, ensinando as técnicas de manejo 
do solo, cultivos de hortaliças, orientando sobre o 
monitoramento da cultura, limpezas dos canteiros e a colheita.

Não 
ofertado 03

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Arte com a Terceira Idade.
Curso: Psicologia

Objetivo: Proporcionar a melhoria da qualidade de vida e do convívio 
social dos idosos, gerando acréscimo de conhecimento artístico-cultural.

Professora Responsável: Odete Odorizzi.
Local de realização: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Programa 
UNATI – Universidade Aberta a Terceira Idade.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 182 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

rt
e 

co
m

 
a 

Te
rc

ei
ra

 
Id

ad
e 1. Arte com a 

Terceira 
Idade

O acadêmico auxiliou no desenvolvimento da oficina de 
artes, no módulo de pintura em tela, ensinando as técnicas 
de pintura como acrílico e óleo, relevo e aquarela aos 
idosos. 

Não 
ofertado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Contribuindo com a Interação Educação – Trabalho.
Curso: Engenharia de Produção

Responsável geral: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Público envolvido: Alunos do Ensino Médio.
Local de realização: Colégio Estadual Dario Vellozo.

Quadro 183 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

on
tr

ib
ui

nd
o 

co
m

 a
 in

te
ra

çã
o 

ed
uc

aç
ão

 -
tr

ab
al

ho

1. Linguagem 
e 
comunicação

Nesta atividade os acadêmicos ministraram mini-cursos 
sobre linguagem e comunicação para os alunos do Ensino 
Médio.

04 Não 
ofertado

2. Iniciação 
aos serviços 
secretariais

Nesta atividade os acadêmicos ministraram mini-cursos 
sobre iniciação aos serviços secretariais para os alunos do 
Ensino Médio.

04 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Cuidando da Saúde dos Idosos.
Curso: Enfermagem

Objetivo: Desenvolver ações de cuidado à saúde de 
idosos/famílias/comunidade residentes no Jardim Coopagro, no município de 
Toledo, mediante a aplicação das habilidades cognitivas e técnico-
especializadas dos acadêmicos do curso de enfermagem, visando a 
aproximação entre academia e sociedade.

Professora responsável: Jaciane Cristina Klassmann.
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Local de realização: CERTI – Centro de Revitalização da Terceira Idade.
Público envolvido: Idosos.

Quadro 184 – Atividades desenvolvidas no ano de 2007

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 C

ui
d

an
d

o 
d

a 
S

aú
d

e 
d

os
 Id

os
os 1. Cuidando

da saúde dos
 idosos 

Os acadêmicos juntamente com os professores do curso 
de enfermagem, realizaram uma série de ações voltadas 
para os cuidados com a saúde dos idosos. Essas 
ações compreenderam: palestras dialogadas com as famílias 
sobre: direitos dos idosos, higienização, nutrição e 
segurança do idoso no lar. Posteriormente foi realizado um 
levantamento estatístico (territorização) do número de idosos 
da região estudada e as condições de vida e saúde. 

04 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Dança: a Arte de Trabalhar com o Corpo e a Mente.
Cursos: Ciências Biológicas e Psicologia

Objetivo: Despertar nas crianças o interesse pela dança melhorando, por 
meio dessa arte, as qualidades físicas e psíquicas próprias da infância.

Professora Responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Colégio Municipal Waldomiro Liessen. 
Público envolvido: Alunos de 1ª a 4ª séries.

Quadro 185 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 D

an
ça

: a
 a

rt
e 

d
e 

tr
ab

al
ha

r 
co

m
 o

 
co

rp
o 

e 
a 

m
en

te
 

1. Dança: a 
arte de 
trabalhar 
com o corpo 
e a mente

Os acadêmicos ensinaram técnicas e coreografias de 
danças para as crianças. Ofereceram aos pais uma mini-
palestra sobre relacionamento e comportamentos 
individuais e coletivos.

02 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Educação em Saúde.
Curso: Medicina Veterinária

Objetivo: Desenvolver a compreensão dos alunos sobre saúde pública.

Professora responsável: Vanessa Yuri de Lima.
Local de realização: Instituições Educacionais e Sociais (07 Instituições).
Público envolvido: Alunos do Ensino Fundamental e Médio.
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Quadro 186 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.
1.

 E
d

uc
aç

ão
 

em
 S

aú
d

e

1. Educação
em saúde 

Nesta atividade os acadêmicos desenvolveram e 
ministraram mini-palestras sobre saúde pública. Esta 
atividade foi realizada em várias instituições de cunho social 
e educacional que atendem crianças e adolescentes.

19 04

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Ensinado Cuidados Básicos de Saúde.
Curso: Enfermagem

Objetivo: Desenvolver ações de cuidado à saúde das crianças/adolescentes e 
famílias que freqüentam a Aldeia Infantil Betesda, no município de Toledo, 
mediante a aplicação das habilidades cognitivas e técnico-especializadas dos 
acadêmicos do curso de enfermagem, visando à aproximação entre academia 
e a sociedade.

Professoras responsáveis: Evelyn Ruela Chaves da Costa.
Local de realização: Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda.
Público envolvido: Crianças, adolescentes e famílias.

Quadro 187 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 P

ro
m

ov
en

d
o 

a 
p

re
ve

nç
ão

 d
e 

ag
ra

vo
s 

à 
sa

úd
e 

1. Ensinando 
cuidados 
básicos
de saúde.

Nesta atividade o acadêmico, juntamente com a professora 
responsável, prestou orientações para as crianças sobre 
higiene, nutrição, segurança e abusos. Também realizou 
avaliações individuais nas crianças (peso e altura). Nos casos 
em que ficou caracterizada a desnutrição ou comprometimento 
do desenvolvimento, o acadêmico entrou em contato com as 
famílias e prestou esclarecimentos sobre os riscos e os 
procedimentos a serem seguidos.

01 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Espaço Saúde.
Curso: Agronomia

Objetivo: Instruir crianças sobre as técnicas de cultivo de horta orgânica 
melhorando a qualidade da alimentação por meio desta cultura.

Professora Responsável: Jacir Daga.
Local de realização: Centro de Estudo do Menor e Integração à Comunidade - 
CEMIC.
Público envolvido: Crianças e adolescentes de 07 a 15 anos.
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Quadro 188 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.
1.

 E
sp

aç
o 

sa
úd

e 1. Horta 
orgânica

Os acadêmicos ensinaram e orientaram as crianças sobre 
as técnicas de cultivo de horta orgânica. A ação contou com 
atividades práticas na horta, onde foram trabalhados 
conhecimentos sobre o manejo do solo, cultivo de hortaliças, 
monitoramento da cultura, limpeza dos canteiros e colheitas.

Não 
ofertado 03 

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Oficinas de Artesanato.
Curso: Ciências Biológicas 

Objetivo: Ensinar técnicas de artesanato para as crianças e adolescentes e 
assim preservar a cultura da região.

Professora Responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Ação Social São Vicente de Paulo.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 189 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 O

fic
in

a 
d

e 
ar

te
sa

na
to

1. Oficina de 
artesanato

Nesta atividade, o acadêmico ensinou técnicas de pintura 
e decoupage em bombonas, para crianças e adolescentes
assistidos pela instituição.

01 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Oficinas de Rosas.
Curso: Agronomia

Objetivo: Instruir crianças e adolescentes da Instituição Casa de Maria 
sobre os métodos e técnicas utilizadas para o cultivo de rosas, podendo 
levar os participantes a descobrir uma futura profissão.

Professora Responsável: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Local de realização: Casa de Maria.
Público envolvido: Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos.
Quadro 190 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 O

fic
in

a 
d

e 
ro

sa
s 1. Oficina de 
rosas

O acadêmico realizou oficinas sobre o cultivo de rosas com 
as crianças e adolescentes. As atividades também 
contemplaram aulas teóricas e práticas sobre a fertilidade e 
análise química do solo, adubação, métodos de estaquia e da 
enxertia, podas das plantas, pragas e doenças, técnicas de 
conservação e produção em cultivo produtivo.

Não 
ofertado 01

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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Participando da Educação Especial. 
Curso: Agronomia e Engenharia de Produção

Objetivo: Participar e contribuir com o desenvolvimento das atividades 
realizadas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis 
Chateabriand. 

Professora responsável: Alfredo Richart.
Local de realização: APAE de Assis Chateaubriand.
Público envolvido: Pessoas com necessidades especiais.

Quadro 191 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008. 

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 

R
es

p
on

sa
b

i-
lid

ad
e 

So
ci

al
 

1. Participando
da Educação 
Especial

Os acadêmicos acompanharam e auxiliaram as professoras 
no desenvolvimento das atividades de educação musical, 
informática e educação física, além de participarem das 
atividades diárias da APAE.

04 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Projeto Mãe: Cuidando da Saúde e da Auto-estima.
Curso: Diversos

Responsável geral: Adriana Aparecida Dambros da Silva.
Público envolvido: Mães carentes.
Local de realização: PUCPR – Câmpus Toledo.

Quadro 192 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 M

ãe
: c

ui
d

an
d

o 
d

a 
sa

úd
e 

e 
d

a 
au

to
-e

st
im

a 
l 

1. Mãe: 
cuidando da 
saúde e da 
auto-estima 

Os acadêmicos contribuíram para o desenvolvimento de 
atividades realizadas em comemoração ao Dia das Mães. O 
público atendido foi de mulheres catadoras de material
reciclável. As atividades desenvolvidas foram: cuidados com 
a beleza das mães, em que elas tiveram a oportunidade de 
fazer as unhas, arrumar os cabelos, sobrancelha e 
maquiagem; mini-palestras sobre a saúde da mulher; e alguns 
exames, como: verificação da pressão arterial e massa 
corpórea, mensuração da cintura pélvica, exame físico da 
mama e teste glicêmico.

9 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Promovendo a Saúde.
Curso: Enfermagem e Agronomia

Objetivo: Promover a saúde por meio da educação e do esclarecimento das 
questões referentes a doenças sexualmente transmissíveis (DST), gravidez na 
adolescência, dependência química e etilismo.

Professora responsável: Jaciane Cristina Klassmann.
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Local de realização: Colégio Estadual Novo Sarandi.
Público envolvido: Alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
comunidade.

Quadro 193 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 A

çã
o 

U
ni

ve
rs

itá
ria 1. Promovendo

a saúde

Nesta atividade os acadêmicos organizaram mini-palestras 
sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
drogas e etilismo, gravidez precoce e métodos 
contraceptivos. Essas palestras foram ofertadas para alunos 
do Ensino Fundamental e Médio e para a comunidade local. 

03 Não 
ofertado

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Promovendo Saúde e Qualidade de Vida por meio da Música.
Curso: Enfermagem

Objetivo: Promover a saúde e qualidade de vida das crianças e 
adolescentes por meio de atividades musicais, despertando talentos e 
estimulando o crescimento psíquico social e motor das envolvidos.

Professora Responsável: Jaciane Cristina Kassmann.
Local de realização: Centro Comunitário e Social Dorcas.
Público envolvido: Crianças e adolescentes.

Quadro 194 – Atividades desenvolvidas no ano de 2008.

Ações Atividades Descrição
Nº de inscritos 2008

1º Sem. 2º Sem.

1.
 M

ús
ic

a 
e 

Q
ua

lid
ad

e 
d

e 
vi

d
a 

1. 
Música

O acadêmico ministrou uma oficina de música com as crianças 
e adolescentes da instituição. As atividades incluíram aulas 
expositivas sobre as técnicas e metodologias musicais e aulas 
exploratórias, por meio de ensaios de canções populares.

Não 
ofertado 03

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)

Gráfico 129 – Acadêmicos que participaram de Projetos Internos – Teia Acadêmica

FONTE: Sistema de Informação do Projeto Comunitário (SIPC)
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