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Considerações finais:
O planejamento das atividades programadas para 2020 do grupo PET Engenharias estão baseadas
nas atividades já desenvolvidas pelo grupo nos últimos anos, procurando aprimorá-las para obtermos
resultados que possam contribuir com a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, sempre
buscando a realização plena das mesmas.

Resultados gerais:
Busca-se obter uma formação plena para os participantes do grupo PET Engenharias nas áreas de
pesquisa, extensão e ensino, inserindo nestes contextos a sustentabilidade ambiental e a igualdade
social, garantindo ao grupo oportunidades efetivas de enriquecimento curricular e humano.

Atividade - CONHECENDO O AMBIENTE EM QUE VIVEMOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/02/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Diariamente caminhamos pela nossa universidade e muitos fatos não são percebidos. Um exemplo
ocorre ao passarmos pelas árvores do nosso Campus, onde muitos universitários, funcionários e
visitantes não sabem a importância destas árvores, a fauna que elas abrigam, sua utilização e até os
riscos que podem causar, como, por exemplo, o bugreiro que pode produzir alergia em algumas
pessoas. Entendemos que conhecer o ambiente que frequentamos é essencial para nossas vidas,
para nossa saúde mental e conhecimento pessoal.

Objetivos:
O projeto tem como objetivo a identificação de 15 árvores que estão no entorno das vias da
universidade, para que professores universitários, funcionários, alunos e visitantes do campus
possam ter conhecimento das espécies que existem no local. Outro objetivo intrínseco é dar
visualização do grupo PET Engenharias na universidade, através da identificação do grupo nas



placas de identificação das árvores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão confeccionadas placas de identificação de todas as espécies selecionadas. Está placa será
constituída de metal e será instalada na base das árvores. Estas árvores identificadas serão
apresentadas para os ingressantes da universidade, durante a recepção dos calouros, especialmente
dos cursos de Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental, para que tenham conhecimento de
algumas espécies florestais. Nesta apresentação das espécies serão tratados os temas de dinâmica
das florestas e sua importância. Pretendem-se com o andamento deste projeto implementar uma
trilha ecológica para ser utilizada durante a recepção de colégios e escolas que visitam o Campus

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que por meio da identificação das árvores as pessoas que circulam pela universidade
tenham conhecimento das espécies arbóreas existentes no seu entorno, conhecendo assim um pouco
do ecossistema que habitam.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais da equipe onde cada participante poderá expor o resultado que obteve com sua
ação e como chegou a este resultado.

Atividade - TODOS POR UMA UNIVERSIDADE
SUSTENTÁVEL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 01/02/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
O aumento na geração de resíduos foi intensificado nas últimas décadas em consequência dos
processos de urbanização e desenvolvimento tecnológico, ocasionando mudanças nos hábitos de vida
e consumo da população. Dessa forma, a educação ambiental objetiva a compreensão dos conceitos
relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação, e busca a formação
de cidadãos conscientes e críticos. Diante disso, será realizada uma palestra, tendo como convidados
todos os acadêmicos do Campus, sendo trabalhados temas como o consumo, recursos naturais, crise
ambiental, efeito estufa, tipos de resíduos, coleta seletiva, reciclagem, dentre outros, para que assim
eles se familiarizem com as práticas sustentáveis e possam vislumbrar os problemas relacionados
com a degradação do meio ambiente e suas implicações futuras.

Objetivos:
Realizar uma palestra sobre educação ambiental com os acadêmicos de todos os cursos e
conscientizá-los sobre a importância de reduzir sua produção de resíduos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A palestra terá como foco principal os acadêmicos, sendo realizada no auditório, em conjunto com as
demais atividades sustentáveis que serão promovidas na universidade. Inicialmente, projeta-se
realizar em uma data somente, porém, em dois períodos (diurno e noturno), visando alcançar o
maior número de acadêmicos possível.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,



para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se promover a mudança de comportamentos tidos como nocivos tanto para o ambiente, como
para a sociedade, assim como o aumento de práticas sustentáveis e a redução de danos ambientais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais da equipe, onde cada participante poderá expor o resultado que obteve com sua
ação e como chegou a este resultado.

Atividade - DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE ENGENHARIA
AMBIENTAL E ENGENHARIA FLORESTAL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/02/2020 27/11/2020

Descrição/Justificativa:
A divulgação dos cursos para a comunidade permite uma maior compreensão da atuação
profissional, orientando vestibulandos na escolha correta da graduação a cursar de acordo com o
seu perfil. Sobremaneira, divulga o papel dos profissionais de Engenharia Florestal e Ambiental na
sociedade e a sua importância na promoção do desenvolvimento sustentável do meio urbano e rural.

Objetivos:
Divulgar os cursos de Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental e aumentar a procura desses
cursos no vestibular da UNICENTRO.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Pretende-se elaborar vídeos de divulgação dos cursos, para ser divulgado nas redes sociais do PET
Engenharias. O vídeo incluirá filmagens das atividades desenvolvidas nos laboratórios, aulas
práticas, informações sobre os cursos e formas de ingresso. Será realizada a divulgação dos prazos
de inscrição dos processos seletivos (PAC, vestibular, Sisu) nas mídias sociais e serão realizadas
visitas nas escolas da região para divulgar os cursos, além da divulgação em eventos da cidade em
datas comemorativas e feiras de profissão.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se obter a diminuição da evasão e retenção causada pela desmotivação devida ao
desconhecimento do escopo do curso escolhido, assim como uma comunidade acadêmica informada
sobre a profissão do Engenheiro Florestal e Ambiental. Pretende-se também desenvolver no petiano
à aptidão para falar em público sobre a profissão de Engenheiro Florestal e Ambiental.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliado o número de pessoas atingidas pelas publicações em redes sociais, a procura pelos
cursos nos processos seletivos e a diminuição do índice de evasão em ambos os cursos. No inicio do
ano letivo serão realizadas enquetes para obter informações de como estes estudantes tiveram
conhecimento do curso e da universidade.

Atividade - SOU UNIVERSITÁRIO E AGORA?

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
25 01/02/2020 30/10/2020



Descrição/Justificativa:
A integração acadêmica e social entre os alunos das instituições de ensino superior é um dos fatores
que influenciam diretamente na permanência e adaptação dos ingressantes na universidade.
Projetos que tem como objetivo o auxílio a esses novos acadêmicos destacam-se devido à
importância da mitigação das evasões nas IES (Instituições de Ensino Superior), que tem razões
distintas, econômicas, sociais e institucionais.

Objetivos:
O projeto tem como finalidade promover uma interatividade dos acadêmicos com o campus e sua
comunidade, além de motivar o discente pela profissão escolhida e sua responsabilidade social.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Realização de três encontros; no início do ano letivo, uma data intermediaria e ao final do segundo
semestre tendo como foco principal: promoção de rodas de conversas temáticas, dinâmicas de
grupo, aplicação de questionários didáticos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Maior interatividade entre os acadêmicos promovendo assim um melhor aproveitamento das
atividades realizadas no campus, tendo impacto na diminuição das taxas de evasão e retenção.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais da equipe, onde cada participante poderá expor o resultado que obteve com sua
ação e como chegou a este resultado.

Atividade - INTEGRAÇÃO DO GRUPO PET ENGENHARIAS
COM A CIDADE DAS CRIANÇAS EM IRATI-PR

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
32 01/02/2020 30/10/2020

Descrição/Justificativa:
A principal fase da vida em que se aprende o convívio social e suas relações dentro de uma
sociedade é na infância, época de extrema importância no ensino-aprendizagem de uma criança.
Para que essa tenha um crescimento saudável, tanto psicológico como físico, é necessário que seja
lhe fornecido ferramentas para um bom convívio. Pensando nisso, pretende-se desenvolver
atividades na Cidade das Crianças, com enfoque em educação ambiental.

Objetivos:
Aplicar dinâmicas que englobem a educação ambiental e preservação da natureza com a crianças
que frequentam e/ou moram na Cidade das Crianças em IRATI-PR, assim como, proporcionar o
contato delas com os acadêmicos de forma que ambos possam interagir positivamente.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades serão realizadas semestralmente na Cidade das Crianças, as quais envolverão: oficinas
de reutilização de materiais, transformando-os em brinquedos, oficinas de preparação de mudas e
jardinagem, dinâmicas de grupo que envolva a interação dos acadêmicos com as crianças que vivem
ou participam da Cidade das Crianças, além de rodas de conversa sobre preservação da natureza e
educação ambiental.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que as atividades propostas possam influenciar positivamente as crianças a terem atitudes
mais sustentáveis, conscientizar as crianças sobre a importância de preservar a natureza, aprimorar
seu comportamento em grupo, facilitando a comunicação e interação delas com outras pessoas das
quais não estão habituadas. Espera-se que os acadêmicos vivenciem os pequenos gestos de apoio e
carinho com o semelhante e possam crescer emocionalmente com tais atividades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os petianos farão relatos das atividades nas reuniões para que seja feita a análise dos conteúdos
abordados e se as metas foram atingidas.

Atividade - ENCONTRO ANUAL DOS GRUPOS PET DA
UNICENTRO - INTERPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
32 01/03/2020 30/09/2020

Descrição/Justificativa:
O Interpet, Encontro Anual dos Grupos PET da Unicentro, é o principal evento de integração dos
grupos PET da Unicentro, fortalecendo o programa junto à instituição. Neste evento os grupos
podem socializar as atividades realizadas ao longo do ano. Em 2020 estão sendo planejados dois
encontros, pois, entendeu-se que a maior aproximação entre os grupos fortalece e motiva os
discentes e docentes.

Objetivos:
Promover a integração entre alunos e professores dos grupos que participam do Programa de
Educação Tutorial da UNICENTRO.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas duas atividades no ano de 2020, uma no primeiro semestre e outra no segundo
semestre. Estas serão organizadas pelos tutores com a colaboração dos petianos e da diretoria de
projetos e programas da Unicentro.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que ocorra a integração entre alunos e professores dos grupos que participam do
Programa de Educação Tutorial da UNICENTRO, além da troca de experiências entre as atividades
realizadas por cada grupo, possibilitando novas ações e ideias para os planejamentos futuros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade é avaliada pelo relato do grupo PET Engenharias e repassada à equipe organizadora do
evento, tutores e representantes da Pró-Reitoria de Ensino da Unicentro, nas reuniões mensais.

Atividade - CURSO DE PODA DE ERVA-MATE ILEX



PARAGUARIENSIS.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
18 01/02/2020 30/06/2020

Descrição/Justificativa:
A erva-mate Ilex paraguariensis St. Hil. tem uma grande representatividade no setor econômico e
social do sul do Brasil, sendo matéria-prima de diversos produtos, como chimarrão, tereré, chá-mate
e outros produtos, sendo utilizada sua folha in natura, somente alternando seu modo de
processamento. O manejo da erva-mate se mostra altamente importante para que se obtenha um
produto final com um alto valor agregado e qualidade considerável, visto que sua extração ainda é
totalmente manual, não existindo mecanização responsável por acelerar o processo. Visando a
importância desse manejo, propõe-se um minicurso de poda de galhos de erva-mate, onde será
ministrado por um instrutor de modo a dar formação para acadêmicos interessados no assunto.

Objetivos:
O objetivo desse trabalho é oferecer um treinamento para os acadêmicos dos cursos de Engenharia
Ambiental e Florestal de como se realiza a poda em ervais, pensando numa futura orientação
profissional e autônoma, além disso, reunir os alunos com o objetivo de trocar informações sobre a
espécie e seu modo de cultivo, bem como suas utilizações e períodos corretos de poda.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será convidado um instrutor para ministrar a atividade prática em um plantio de erva-mate da
região, onde serão utilizados materiais simples, sendo eles: facão, saco de estopa ou plástico e
tesoura de poda, entre outros materiais. O instrutor será convidado por meio da Secretaria da
Agricultura do município de Irati ¿ PR e poderá fazer abordagens atuais do cenário da erva-mate na
região.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que o acadêmico participante adquira capacidade técnica para realizar ou treinar a
atividade de poda em futuros profissionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais da equipe, onde cada participante poderá expor o resultado que obteve com sua
ação e como chegou a este resultado.

Atividade - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS MULHERES DA
COMUNIDADE DO NHAPINDAZAL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
240 01/02/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Diariamente as mulheres dedicam seu tempo ao cuidado da família e muitas delas abdicam dos seus
estudos e trabalho para cuidarem do seu lar, principalmente quando possuem filhos pequenos ou
menores de idade. Porém, quando estes filhos se tornam independentes, estas mulheres têm
dificuldade para retornar ao mercado de trabalho. Pensando nisso, este projeto será desenvolvido
para estimular as mulheres do bairro Nhapindazal, local em que muitas se encontram em situação
de vulnerabilidade social, a desenvolverem atividades que possam gerar uma renda para sua família,



além de criar expectativas e perspectivas de se reinserirem no mercado de trabalho. Assim serão
fornecidas oficinas e treinamentos para estas mulheres, pelo PET-Engenharias, em conjunto com o
Centro de Formação de Operadores Florestais (CENFOR).

Objetivos:
Oferecer as mulheres do Bairro Nhapindazal oficinas de artesanato e um curso profissionalizante de
operadora de máquinas no Centro de Formação de Operadores Florestais (CENFOR).

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto será dividido em duas abordagens: a primeira será para as mulheres que não tem
possibilidade de se afastarem do seu lar para trabalhar. Para estas mulheres serão ofertados cursos
de artesanato, crochê, tricô, bordado, além da produção de sabão ecológico, em parceria com o
professor do curso de Engenharia Ambiental, responsável pelo projeto do sabão ecológico. A
segunda abordagem será oferecida para as mulheres que tem intenção de se reinserirem no
mercado de trabalho. Para este grupo será ofertado o curso para operadoras de máquinas florestais
em parceria com o Centro de Formação de Operadores Florestais (CENFOR). Este curso é um
treinamento realizado com simuladores de realidade virtual no Laboratório de Colheita Florestal,
situado no Departamento de Engenharia Florestal da UNICENTRO, Campus Irati e será ofertado
pela Profa. Dra. Millana Burger Pagnussat. Serão ofertados dois cursos de 40 horas, ou seja,
pretende-se treinar em duas semanas, em torno de 16 mulheres (oito mulheres por curso semanal).
A todas que concluírem o treinamento será fornecida a certificação do curso de Operadores
Florestais. O treinamento será ofertado gratuitamente para as participantes do projeto.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que as mulheres se profissionalizem obtendo aptidão para trabalhar em casa ou se insiram
no mercado de trabalho, de acordo com suas possibilidades, e com isso, possam aumentar a renda e
melhorar a qualidade de vida das suas famílias.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O projeto será avaliado de acordo com o relato destas mulheres em relação à sua inserção no
mercado de trabalho ou o aumento de renda familiar.

Atividade - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O
USO DE DESCARTÁVEIS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 01/02/2020 08/12/2020

Descrição/Justificativa:
A ausência de incentivos ao uso de materiais reutilizáveis contribui para que problemas relacionados
ao descarte incorreto de resíduos se tornem cada vez mais frequente. Os ambientes universitários
por conterem restaurantes e lanchonetes com grande circulação de pessoas, diariamente acabam
por gerar grandes volumes de copos e canudos descartáveis. Assim, o desenvolvimento de projetos
que busquem a conscientização dos universitários e que possam contribuam com o ambiente se
veem necessários, já que bons hábitos como o de reutilização e de redução de consumo são
extremamente importantes.

Objetivos:
Diminuir o volume de copos e canudos descartáveis utilizados na universidade a partir de uma



campanha de conscientização sobre a problemática de tais resíduos, desenvolvendo o senso crítico
na comunidade acadêmica sobre o assunto.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Com o andamento da campanha já iniciada no ano de 2019, pretende-se desenvolver atividades de
conscientização no decorrer do ano de 2020 visando aumentar o engajamento dos acadêmicos. Para
isto, se utilizará das redes sociais para divulgação de ações e de informações sobre o uso de
reutilizáveis e da problemática dos descartáveis. Algumas ações terão a temática de ¿Adote uma
Caneca¿, ¿Descartáveis?! Descarte Essa Ideia!¿ e ¿Adote um copinho por dia¿. Junto a outros
projetos do PET ¿ Engenharias, como a ¿Hora do calouro¿, propõem-se realizar um momento de
conscientização e a sensibilização da problemática dos copos na universidade, incentivando os
acadêmicos a levarem seus objetos (caneca e canudo) reutilizáveis no Restaurante Universitário,
assim como, com os funcionários da instituição. A fim de verificar os padrões de consumo na
Unicentro, Campus Irati, se realizará uma pesquisa de opinião, utilizando a plataforma Google por
sua praticidade e fácil análise de dados. Com base nos resultados da pesquisa, delinear-se-á novas
atividades a serem realizadas durante o ano de 2020.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se uma gradativa redução da utilização de resíduos descartáveis no restaurante universitário
e lanchonete do Campus de Irati.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento e contagem, a partir de amostragens, da quantidade de canudos e copos utilizados
no restaurante universitário após as atividades de conscientização, durante o ano de 2020.
Observação da utilização de canecas e reutilizáveis pela comunidade acadêmica. Entre os alunos do
grupo, serão realizadas reuniões semanais da equipe, onde cada participante poderá expor o
resultado que obteve com sua ação.

Atividade - PROJETO VISITEC PET-ENGENHARIAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 18/02/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Os conhecimentos empregados nas indústrias de base florestal e de atuação ambiental são
fundamentais para complementarem a formação dos futuros de Engenheiros Ambientais e
Engenheiros Florestais, portanto, são necessárias ações que oportunizem momentos de diálogo
entre técnicos e estudantes, e as visitas técnicas, possibilitam possíveis futuras inserções no
mercado de trabalho.

Objetivos:
Realizar visitas em empresas florestais e de atuação ambiental para que os estudantes de
engenharia florestal e ambiental tenham melhor visão sobre o mercado de trabalho e se aproximem
das práticas e técnicas florestais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Pretende-se organizar duas visitas técnicas à empresas, parques ou instituições de pesquisa no ano
de 2020. Estas visitas são organizadas pelo grupo PET-Engenharias e são abertas aos alunos dos
cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Florestal e, quando há vagas remanescentes, ao curso
de Geografia.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Formação de profissionais qualificados para atuar junto no mercado de trabalho. Acadêmicos
atuantes e preparados frente às novas tecnologias e suas aplicações. Geração de novas estratégias
de ensino-aprendizagem ao unir a prática e aulas expositivas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Número de visitas realizadas, número de pessoas atingidas.

Atividade - RECUPERAÇÃO DO ARBORETO DA UNICENTRO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/02/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
O arboreto situado na UNICENTRO Campus Irati é uma área com alto potencial para cumprir a sua
finalidade, que é ser um berço de espécies florestais. A partir de conhecimentos adquiridos pelos
acadêmicos durante o curso, este projeto tem o objetivo de propiciar atividades práticas aos
discentes e ao mesmo tempo exercer a sua função na integra, já que até o momento o arboreto
possui uma baixa diversidade de espécies plantadas.

Objetivos:
Recuperar a área do arboreto realizando o plantio de espécies florestais e envolver os discentes dos
cursos de Engenharia Florestal e Ambiental neste processo de revitalização do espaço.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades serão divididas em quatro etapas: 1ª etapa: elaboração do projeto a ser realizado
(preparação da área, escolha das espécies, divisão de trabalho e tratos silviculturais). 2ª etapa: inicio
da implantação a partir da preparação do terreno 3ª etapa: plantio das mudas, estabelecimento e
organização do cuidado da área. 4ª etapa: tratos silviculturais e replantio das mudas quando
necessário.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhor aproveitamento da área do arboreto, envolvendo os acadêmicos dos cursos de engenharia
ambiental e florestal e utilizando-se do conhecimento obtido pelos discentes ao longo do curso em
diferentes matérias. O local possui algumas mudas que foram plantadas com o objetivo de
homenagear alguns protagonistas que passaram pela universidade, com a implantação do projeto,
será possível que estas se desenvolvam e ainda que a área seja enriquecida com outras espécies,
tanto arbóreas quanto arbustivas, proporcionando aos frequentadores maior conforto térmico e
estético. Também será utilizada para aulas dos cursos voltadas ao meio ambiente, oferecendo meios
de aprendizado prático.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais da equipe, onde cada participante poderá expor o resultado que obteve com sua
ação e como chegou a este resultado, discutindo como será o próximo passo para recuperar a área.



Atividade - OFICINAS: AGROECOLOGIA, COMPOSTAGEM,
HORTAS URBANAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
AMBIENTE ACADÊMICO E COMUNIDADE DE IRATI.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/02/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
O presente projeto consiste na realização de oficinas e debates acerca da agroecologia,
compostagem e da importância da preservação do meio ambiente com o apoio do projeto de
extensão coordenado pela professora Fernanda Keiko Ikuta e pelo professor Marcelo Barreto do
departamento de Geografia. Serão realizadas duas oficinas durante o ano de 2020 na comunidade do
Nhapindazal e oficinas e palestras no âmbito acadêmico, referentes aos dias: Dia mundial da água
(em março), Dia da terra (22 de abril), Dia mundial do meio ambiente (05 de junho), Dia nacional das
abelhas (em Outubro) e Dia mundial da alimentação (16 de outubro).

Objetivos:
Incentivar a produção de alimentos orgânicos e promover uma conscientização ambiental através de
intervenções.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A realização das oficinas na comunidade do Nhapindazal contará com palestra sobre a diferença
entre agricultura convencional e agroecologia e a importância de um alimento sem agrotóxicos,
realizando também um minicurso sobre compostagem e hortas comunitárias com duração de 40
horas. A proposta de realizarmos oficinas nos campus em datas comemorativas terá como princípio
conscientizar a população acadêmica, trabalhando na ideia de um campus e um planeta mais
sustentável. No dia 22 de março, data referente ao dia da água, será organizada a apresentação de
um documentário intitulado de a ¿A lei da água¿ e posteriormente uma intervenção com perguntas
chaves do documentário. No dia 22 de abril, data referente ao dia da terra, será ministrada uma
oficina com o tema ¿Pegada ecológica¿, sendo executada uma intervenção sobre uma palestra com o
tema ¿Antropocentrismo¿, ao final da oficina será realizado um teste de pegada ecológica através do
site ¿https://www.footprintcalculator.org/¿ seguido de uma intervenção com a seguinte pergunta ¿O
que podemos fazer para ter um planeta melhor?¿. No dia 05 de junho, dia do meio ambiente
realizaremos uma oficina problematizando o contexto brasileiro em relação ao meio ambiente. No
dia 03 de outubro, dia mundial das abelhas, será ministrada uma palestra dinâmica sobre a
importância das abelhas e a problemática da morte delas como alerta aos seres humanos com a
questão ¿Por que um ser tão pequeno interfere tanto no nosso dia a dia?¿. Por fim, no dia da
alimentação, dia 16 de outubro, objetiva-se enfatizar através de uma roda de debate, em conjunto
com o grupo de extensão agroecologia, a necessidade de produzirmos nosso próprio alimento
perante as questões ambientais e com a valorização da feira agroecologia do campus.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Compartilhar conhecimento entre os grupos de extensão Pet-Engenharias e Agroecologia, além de
conscientizar a comunidade externa e universitária.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Realização de oficinas com palestras e intervenções sobre a temática ambiental. Relato dos
participantes do grupo Pet Engenharias e metas alcançadas.



Atividade - ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO AO
PORTADOR DE CÂNCER DE IRATI - ANAPCI

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/02/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
A ANAPCI é uma entidade sem fins lucrativos, de organização da sociedade civil de interesse
público. As despesas na manutenção dos serviços prestados à comunidade como a distribuição de
cestas básicas, fraldas, medicamentos, viagens para transporte de pacientes, entre outros, quase
sempre ultrapassam a receita, a qual é formada por doações da comunidade e contribuições de
associados. Para isto são realizados diversos eventos para arrecadar dinheiro, como o bazar e venda
de artesanato, os quais são realizados por voluntários. Desta forma, a parceria entre o PET
Engenharias e a associação é de suma importância, pois, qualquer ação dos discentes que possa
contribuir com o desenvolvimento da instituição é de grande valor a todos os envolvidos.

Objetivos:
Auxiliar nas atividades desenvolvidas pela ANAPCI e contribuir com a associação para que o objetivo
de oferecer atendimento para a melhor qualidade de vida ao paciente portador de câncer seja
alcançado.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades serão divididas em duas etapas: 1ª etapa: divulgação dos projetos já desenvolvidos
pela associação (doação por meio da conta de luz, vendas dos artesanatos, arrecadação de fraldas,
doação da nota fiscal, entre outras), com o auxílio das redes sociais e do contato com os alunos,
funcionários e professores da universidade, e também de pessoas fora do meio acadêmico. 2ª etapa:
auxílio no desenvolvimento das atividades internas e externas propostas pela associação,
destacando-se a Nota Paraná (pedindo doações e confeccionando as caixas para depositá-las, bem
como lança-las no sistema), manutenção do jardim da Casa de Apoio, arrecadação de doações para
as crianças (brinquedos para o dia das crianças e Natal), caminhada de abertura ou fechamento da
campanha Outubro Rosa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Desenvolvimento pessoal de cada integrante do grupo PET-Engenharias, bem contribuir com a
realização dos trabalhos desenvolvidos pela ANAPCI.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais da equipe, onde cada participante poderá expor o resultado que obteve com sua
ação e como chegou a este resultado.

Atividade - TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA
UNICENTRO- CAMPUS IRATI SOB O TEMA
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
16 17/02/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:



O gerenciamento de resíduos sólidos (GRS) depende que todas as fases do manejo sejam realizadas
corretamente, principalmente a segregação. Assim, a educação ambiental sobre a gestão de
resíduos, a fim de, instruir como separá-los no momento da geração é de suma importância.
Acreditamos que as instituições de ensino deveriam servir de exemplo à comunidade frente ao GRS,
porém, para alcançar tal meta, o processo demanda de treinamentos e adesão da comunidade
acadêmica. Sabe-se que as principais classes nestas etapas são os funcionários, ligados
especialmente ao componente de ¿limpeza e conservação¿ do campus, por esses trabalharem
diretamente com os resíduos. Sendo assim, necessitam de orientação para fazer o manejo adequado.

Objetivos:
Realização de uma capacitação para os funcionários quanto ao GRS, com o finalidade destinar
corretamente os resíduos produzidos na universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O treinamento será realizado duas vezes no ano, sendo alteradas as abordagens em cada momento.
A primeira abordagem será trabalhada de maneira expositiva, com slides sendo abordados os temas:
a problemática que os resíduos podem causar; como separar os resíduos; quais resíduos são
recicláveis; a importância da coleta seletiva; procedimentos de logística e manuseio, alertando-os
sobre os riscos de exposição e manuseio de resíduos infectantes e perfuro cortante e quanto a coleta
seletiva beneficia associações de catadores, gerando renda para famílias de baixa renda e garantia
de trabalho mais digno. Ao final da primeira abordagem os funcionários responderam a um
questionário sucinto referente aos temas tratados e uma pergunta aberta para exporem dúvidas que
permaneceram. A segunda abordagem será a realização de uma roda de conversa mencionando
dúvidas comentadas no questionário aplicado; este será um momento aberto para dúvidas que
surgirem entre a primeira e a segunda abordagem para que os funcionários relatarem suas
dificuldades ou problemas que visualizaram sobre o gerenciamento de resíduos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhorar o gerenciamento de resíduos sólidos na universidade, em função de promover a educação
ambiental com os funcionários.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais da equipe, onde cada participante poderá expor o resultado que obteve com sua
ação e como chegou a este resultado.

Atividade - DIFUSÃO DOS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS
E TECNOLÓGICOS DAS ENGENHARIAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/01/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
O conhecimento gerado dentro da Universidade não pode ficar restrito aos meios acadêmicos, mas
sim permitida a sua apropriação social, de modo a trazer melhorias na qualidade de vida da
população urbana e rural. Portanto, são necessárias ações que oportunizem momentos de diálogo
entre professores, técnicos e comunidade em geral, de modo a também validar esse conhecimento
perante a sociedade. Por outro lado, deve ser construída também uma ponte entre o conhecimento
técnico-científico e o conhecimento empírico ou tradicional, propiciando a troca de saberes.



Objetivos:
Organização dos eventos dos Departamentos de Engenharia Ambiental e Engenharia Florestal que
possam atingir a comunidade acadêmica e técnica interessada.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Organização de eventos abertos à comunidade acadêmica que tratem de temas de interesse
ambiental e florestal, tais como palestras, oficinas, debates, simpósios, dias de campo, visitas
técnicas, dentre outros, e que difundam resultados de pesquisas da instituição. Atualização do um
website (https://www3.unicentro.br/petengenharias/pet-engenharias/) e de um informativo onde
serão difundidos temas científicos e tecnológicos além das atividades promovidas pelo grupo PET.
Estão programados para 2020 dois eventos científicos/extensão: 1) XI Simpósio Brasileiro de Pós-
Graduação em Ciências Florestais. 2) XIII Semana de Estudos da Engenharia Ambiental.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Formação de acadêmicos críticos e cientes do seu papel de disseminador das novas tecnologias em
consonância com a realidade urbana e rural. Difusão dos conhecimentos científicos e tecnológicos
das engenharias promovendo mudanças na realidade socioambiental das comunidades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Número de eventos realizados, número de pessoas e instituições atingidas e website atualizado.

Atividade - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA UNICENTRO -
CAMPUS IRATI

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
192 02/01/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Tanto as atividades industriais do setor florestal, quanto às atividades na área ambiental, referente a
novas tecnologias para a manutenção dos processos produtivos voltadas à qualidade do meio
ambiente e às questões sociais, propulsiona a execução de trabalhos de pesquisa e extensão pela
Universidade. Já a formação científica e tecnológica do acadêmico requer a prática na execução de
projetos de pesquisa e extensão, o que torna essencial o seu envolvimento nas atividades
laboratoriais e de campo associadas.

Objetivos:
Incentivar os alunos do grupo PET-Engenharias a participarem de projetos de iniciação científica
e/ou extensão durante sua permanência no PET, além de monitorias assistidas por professores
orientadores dos Departamentos de Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada acadêmico integrante do grupo PET será estimulado a participar de projetos de pesquisa e
extensão em execução pelos Departamentos de Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental da
instituição e parceiros. Além das atividades de campo e laboratório, os bolsistas participarão de
eventos técnicos científicos para a divulgação dos resultados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:



Introdução de inovações tecnológicas em indústrias de base florestal e ambiental, oportunizando aos
acadêmicos a vivência científica. Participação dos bolsistas do PET em eventos técnico-científicos de
divulgação dos resultados

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Número de projetos em andamento.

Atividade - REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR DOS DISCENTES (GRUPOS DE ESTUDOS)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 02/03/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
As atividades extraclasses são importantes, pois promovem uma formação complementar aos
acadêmicos com a vantagem de tratar de temas atuais e dinâmicos, além de propiciar maior contato
com as novas tecnologias e suas aplicações sociais, preparando-os para o mercado de trabalho que
está em constante transformação. Adicionalmente, a utilização de metodologias de ensino-
aprendizagem inovadoras podem ser elementos motivadores a docentes e discentes na perspectiva
da construção coletiva do conhecimento.

Objetivos:
Formar profissionais qualificados para atuar no mercado de trabalho e contribuir com o aprendizado
dos discentes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Apoio aos discentes na forma de treinamentos de curta duração pautados na utilização de
estratégias inovadoras de ensino-aprendizagem e nas novas tecnologias, em temas como Ambiente
computacional de programas estatísticos e experimentais, Cursos básicos de Word, Excel e Power
Point, Redação Científica, Utilização da Calculadora Científica, Produção do Currículo Lattes,
Química básica, Matemática básica e Oratória. As atividades serão ministradas pelos alunos do PET
dentro de suas habilidades e/ou profissionais experientes na área, buscando colocar o discente em
contato com novas tecnologias e suas aplicações sociais. Esses cursos serão ofertados na
UNICENTRO no contra turno dos cursos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Formação de profissionais qualificados para atuar junto às novas tecnologias que o mercado de
trabalho demanda. Acadêmicos atuantes e preparados frente às novas tecnologias e suas aplicações
sociais. Geração de novas estratégias de ensino-aprendizagem. Desenvolver nos petianos a
habilidade de falar em público e organizar eventos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será levado em consideração o número de oficinas oferecidas, o número de cursos e palestras
realizadas e a quantidade de participantes. Cada petiano fará uma avaliação do seu próprio
envolvimento e contribuição na execução.

Atividade - O AMBIENTE NÃO PRECISA DE REMÉDIOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



30 06/01/2020 05/12/2020

Descrição/Justificativa:
O descarte de medicamentos vencidos ou em desuso no lixo comum, vaso sanitário ou pia, pode
gerar impactos negativos ao ambiente e também à saúde pública. Quando descartados no ambiente,
os medicamentos podem contaminar os solos e prejudicar a qualidade da água, devido à presença de
vários compostos químicos. Existem ainda os riscos para a população que uma pessoa encontre estes
medicamentos descartados no lixo e reutilize-os. Os mais preocupantes são os antibióticos que,
quando expostos ao meio ambiente, tornam as bactérias mais resistentes ao medicamento em
questão. Diante deste contexto, no estado do Paraná, em 2012 foi sancionada a Lei n° 17.211, que
obriga as farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos a recolherem os fármacos da
população, porém, a maioria das cidades não se enquadra nesse cenário.

Objetivos:
Manutenção de um ponto de coleta de medicamentos vencidos ou em desuso na UNICENTRO,
campus de Irati/PR, atendendo o público acadêmico, corpo docente, quadro de funcionários, e
visitantes, além da correta destinação destes resíduos, reduzindo o impacto da antropização sobre o
ambiente.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto consiste na manutenção de um ponto de coleta de medicamentos vencidos e sua correta
destinação. Este coletor fica alocado na biblioteca da Universidade Estadual do Centro ¿ Oeste,
campus de Irati/PR, devidamente identificado, tampado e monitorado, estando disponível ao público
durante todo o horário útil da biblioteca. Esta ação realiza-se em parceria com a Secretar Municipal
de Saúde do município de IRATI-PR, sendo o último responsável pelo recolhimento do material
descartado no coletor e sua correta destinação. Tal recolhimento e destinação realizam-se
atualmente pela empresa AMBSERV Tratamento de Resíduos, que possui sua matriz na cidade de
São José dos Pinhais, PR. Para efetiva avaliação de resultados, a partir de 2020 será realizada a
quantificação periódica (mensal) do fluxo de descarte dos medicamentos por meio de pesagem do
coletor. Serão realizadas durante o ano, atividades de conscientização social e efetiva divulgação das
coletas ao público universitário em todos os turnos, nas salas de aula e mídias sociais (Instagram e
Facebook) do PET Engenharias e da universidade. Será mantido contato com a empresa responsável
pela coleta do resíduo e acompanhamento da destinação do mesmo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se com este projeto reduzir o descarte de medicamentos em locais inadequados e
conscientizar a comunidade local sobre os problemas ambientais causados pelo descarte incorreto
de medicamentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais da equipe, onde cada participante poderá expor o resultado que obteve com sua
ação e como chegou a este resultado.

Atividade - HORA DO CALOURO UNICENTRO - IRATI

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 06/01/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
A adaptação do recém-ingresso ao meio acadêmico tem sido crucial na permanência e evolução do



mesmo no curso. As relações sociais estabelecidas nessa fase podem ser determinantes no sucesso
ou insucesso acadêmico, assim como, o verdadeiro entendimento dos propósitos e objetivos da sua
formação profissional. Dessa forma, o entrosamento do acadêmico no curso possibilita um melhor
aproveitamento das disciplinas e das atividades extracurriculares, fatores de motivação à
permanência e avanço na formação profissional. Pensando nisso, será realizada a recepção dos
calouros de Engenharia Ambiental e Engenharia Florestal, não somente na ¿chegada¿ destes novos
alunos na universidade, mas durante todo o ano letivo. Para o ano de 2020, além de uma recepção
voltada aos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Florestal, será realizada uma recepção a
todos os cursos do período integral da UNICENTRO Campus Irati, entre eles Educação Física,
Fonoaudiologia e Psicologia, com a intenção de melhorar a integração entre os cursos.

Objetivos:
Propiciar ao aluno ingressante uma melhor adaptação à vida acadêmica e reduzir a evasão
universitária.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades de recepção dos calouros serão divididas em quatro etapas: 1ª etapa: formação de um
grupo em rede social (WhatsApp), com a participação dos petianos responsáveis por este projeto e
acadêmicos dos outros cursos integrais a serem abrangidos na recepção dos calouros, que farão
parte da comissão organizadora. O objetivo deste grupo é iniciar uma aproximação entre os cursos e
planejar as atividades que serão aplicadas aos ingressantes da universidade em 2020. Paralelo a isso
será formado um grupo em rede social (WhatsApp) apenas com os petianos e os calouros de
Engenharia Ambiental e Engenharia Florestal, com o objetivo de iniciar uma confraternização entre
os calouros, informar as datas e horários das matrículas e oferecer informações de residências e
moradias, assim como empresas de transporte rodoviários para a cidade de Irati-PR. 2ª etapa:
Recepção durante as matrículas, em que os petianos dos cursos de Engenharia Ambiental e
Engenharia Florestal abordarão os novos calouros, entregando um material explicativo sobre seu
curso, além de tirarem possíveis dúvidas que os calouros e seus pais possuírem. 3ª etapa: Efetiva
recepção dos calouros na universidade. Pretende-se realizar a recepção dos calouros na mesma data
em que a Reitoria, a Direção do Campus e demais autoridades darão as boas vindas aos calouros.
Após a abertura oficial, os petianos palestrarão sobre o início do ano letivo, enfatizando a
importância da permanência na universidade e oferecendo informações necessárias aos novos
acadêmicos. Nesta etapa estarão presentes os petianos e os discentes representantes dos cursos de
Educação Física, Fonoaudiologia, Psicologia e das Engenharias. Na sequência será realizada uma
roda de conversa, a fim de acolher os calouros, tirando dúvidas que possam surgir. Apresentar os
cursos com uma breve descrição das principais atividades exercidas em cada profissão, apresentar o
Grupo PET-Engenharias (quem somos e o que fazemos), a assistência estudantil e o Núcleo Maria da
Penha (NUMAPE). No período da tarde serão realizadas atividades envolvendo os calouros de todos
os cursos, sendo que o principal objetivo é fazer a integração entre os novos acadêmicos, visando
sempre o amplo conhecimento e a conexão com a rotina da universidade. 4ª etapa: No primeiro
semestre será realizada uma apresentação do grupo PET-Engenharias durante as aulas de
Introdução às Engenharias em ambos os cursos, visando fortalecer a permanência dos calouros na
universidade e mostrar, amplamente, os projetos que são trabalhados dentro do grupo PET,
objetivando de envolver os alunos nas atividades. O acompanhamento dos calouros será realizado
durante todo o ano de 2020.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os ingressantes tenham um melhor aproveitamento do curso e das atividades
extracurriculares, em função do maior entrosamento entre os alunos e o ambiente universitário,



reduzindo desta forma, os índices de retenção e evasão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões semanais do PET Engenharias, onde cada participante poderá expor o resultado que
obteve com suas ações e discutir as metas seguintes.

Atividade - REUNIÕES SEMANAIS, SELEÇÃO PET-
ENGENHARIAS E MANUTENÇÃO DO SITE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 03/02/2020 10/12/2020

Descrição/Justificativa:
Reuniões com a presença de todos os petianos (bolsistas e voluntários) e tutor do PET-Engenharias
para discussão e organização das atividades, definição das datas e métodos de seleção de novos
petianos e manutenção do site do grupo.

Objetivos:
Realizar a discussão e o preparo das atividades do grupo PET-Engenharias e fortalecer o trabalho
em grupo dos petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Reuniões semanais (entre a segunda quinzena de fevereiro de 2020 à segunda quinzena de
dezembro de 2020) geralmente nas quartas-feiras. As reuniões serão realizadas na sala de reuniões
do PET-Engenharias. Nas reuniões será planejada a execução das atividades que constam no
planejamento anual, assim como o método de seleção de novos petianos e a alimentação/manutenção
do site do grupo PET-Engenharias.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Apresentação e discussão dos resultados obtidos nas atividades; discussão de novas atividades para
serem aplicadas na graduação e na comunidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Frequências nas reuniões e auto avaliação do grupo.


