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Programas – Relatório de Atividades 2015

Programa 1

Aspectos Gerais
Nome do Programa (máx. 200 caracteres) :
   Curso de Informática Básica para a Melhor Idade  
Responsável pela execução (máx. 300 caracteres):
  Roberta Chiesa Bartelmebs e Jefer Benedett Dörr   
Público-Alvo (máx. 200 caracteres):
  Idosos participantes do programa Melhor Idade do Centro de Referência em 
Atendimento Social de Palotina   
Objetivo Geral (máx. 300 caracteres):
   Promover integração social de idosos participantes de programas sociais a partir das Tecnologias 
da Informação e Comunicação.
  
Principais Atividades Desenvolvidas (máx. 1.000 caracteres em cada 
dimensão):

A) Ensino x    
B) Pesquisa     
C) Extensão x    
D) Gestão     

Resultados e Avaliação (máx. 2.000 caracteres):
   O projeto contou com a participação de 17 idosos, sendo que todos mantiveram
frequência nas aulas semanais.  Foram realizadas atividades variadas com o 
intuito de familiarizar o uso do computador por parte dos idosos. Os participantes 
ingressaram, muitos pela primeira vez, no mundo da internet, criando e-mails, 
contas nas redes sociais e comunicando-se com familiares e amigos a partir dessas
ferramentas. Avaliamos de forma positiva essa intervenção, tanto com relação a 
auto-estima dos idosos participantes, quanto com relação a aprendizagem 
didático-pedagógica dos alunos envolvidos no projeto.  
Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da 
UFPR definidos no PDI 2012-2016 (máx. 300 caracteres):
  o projeto teve como principal característica “o diálogo com os demais segmentos
da Sociedade e seus saberes”, conforme previsto no PDI da UFPR, (PDI, p. 03). 
Além disso, como curso de extensão primou pela “indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão”, na medida em que inseriu os acadêmicos da Licenciatura 
em Computação na sua futura área de atuação, e também trouxe para a 
Universidade uma parcela da comunidade de Palotina que, muitas vezes, nunca 
tinha tido a oportunidade de utilizar um computador, e tampouco ter acesso a 
internet. Além, também, ter poder ter tido aulas dentro do Setor Palotina, 
convivendo com a comunidade universitária de modo a fomentar uma maior 
interação entre sociedade e universidade.    

Imagens
Colar imagens que representem o programa ou ações dele (3 ou 4 fotos de ótima 
qualidade).
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Obs.:  Estas imagens  poderão ou não serem usadas no Relatório  de Atividades
conforme necessidade definida pela CPI/PROPLAN, tamanho do relatório final para
impressão e resolução da imagem.
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Programas – Relatório de Atividades 2015

Programa 2

Aspectos Gerais
Nome do Programa (máx. 200 caracteres) : 
Oficina de Introdução à Programação de Jogos e Animações   
Responsável pela execução (máx. 300 caracteres): 
Helio Henrique Lopes Costa Monte-Alto   
Público-Alvo (máx. 200 caracteres): 
Alunos e professores de ensino fundamental e médio das escolas de Palotina e 
região.   
Objetivo Geral (máx. 300 caracteres): 
Introduzir a programação de forma divertida e estimulante aos estudantes da 
Educação Básica, visando introduzir o pensamento computacional e estimular o 
interesse pela área de Computação.    
Principais Atividades Desenvolvidas (máx. 1.000 caracteres em cada 
dimensão):

A) Ensino  X   
B) Pesquisa     
C) Extensão   X  
D) Gestão     

Resultados e Avaliação (máx. 2.000 caracteres):
Um questionário on-line foi aplicado após a participação do curso. Dos 
participantes que preencheram o questionário, 94,11% acharam interessante ou 
muito interessante a ideia de se utilizar programação no ensino de matemática, 
70,5% responderam que a oficina ajudou muito em seu entendimento sobre 
programação, e todos responderam que teriam interesse em participar de outras 
oficinas de programação. Foi sugerido, em geral, que houvesse mais tempo para a 
oficina, ou que se repetisse frequentemente, uma vez que esta foi uma oficina 
experimental de duas horas que ocorreu durante o evento 5ª Fecitec (Feira de 
Ciência e Tecnologia) do Setor Palotina. Considerando tais respostas e sugestões, 
podemos considerar que a oficina gerou um impacto positivo, motivando ofertas 
futuras de oficinas e cursos similares.     
Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da 
UFPR definidos no PDI 2012-2016 (máx. 300 caracteres):
A oficina contribui no desenvolvimento da UFPR como entidade cidadã, ao se 
envolver com a comunidade escolar do município; e como entidade acadêmica, por
caracterizar uma atividade de ensino e extensão.     

Imagens
Colar imagens que representem o programa ou ações dele (3 ou 4 fotos de ótima 
qualidade).
Obs.:  Estas  imagens  poderão ou não serem usadas  no Relatório  de  Atividades
conforme necessidade definida pela CPI/PROPLAN, tamanho do relatório final para
impressão e resolução da imagem.
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