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Resumo: Atualmente, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná são 
desenvolvidas diversas atividades de extensão, que proporcionam uma riqueza de 
experiências e, que vem marcando a trajetória da Pró-reitoria de Extensão e 
principalmente, a trajetória dos acadêmicos e das comunidades envolvidas no seu 
desenvolvimento. Desta forma, consideramos de extrema importância trabalharmos 
para multiplicar essas experiências e aumentar as áreas de atuação da Unioeste 
dentro da comunidade, seja realizando atividades de prevenção, capacitação ou 
orientação, atuando juntamente com as demais entidades do município e do estado, 
buscando a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento educacional, 
econômico e social das comunidades das regiões oeste e sudoeste do Paraná. 
Neste primeiro ano de projeto, as ações foram desenvolvidas na área da saúde, 
participaram 54 acadêmicos e 8 professores dos cursos de farmácia, enfermagem, 
fisioterapia, odontologia e serviço social. A realização de exames bucais e aferição 
da pressão arterial beneficiaram 877 pessoas. Diante disso, o projeto “Unioeste na 
Comunidade” se tornou mais uma ferramenta disponível aos professores e 
acadêmicos da instituição para que coloquem em prática seus conhecimentos, com 
a finalidade de contribuir com desenvolvimento da comunidade a qual estão 
inseridos, além de possibilitar ao acadêmico, vivenciar experiências de trabalho em 
ambientes reais, que não podem ser reproduzidos dentro da universidade. 
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Contexto da Ação:  

 Uma universidade de qualidade e que preza pelos altos índices de 

desempenho, deve ter como princípios o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Universitária. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, principal referência no 

ensino superior no oeste e sudoeste do estado do Paraná, vem desenvolvendo 

relevantes projetos de extensão e tendo crescente participação em editais e projetos 

externos, como a Universidade Sem Fronteira e o Projeto Rondon.  

Na Unioeste as atividades desenvolvidas apresentam na sua fundamentação 

o objetivo de “contribuir com o processo educativo, cultural e científico articulando o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, buscando viabilizar a relação 

transformadora entre a universidade e a sociedade”, como está previsto no Plano 

Nacional de Extensão Universitária. Diante disso, se fez necessário que tivéssemos 

dentro da Pró-reitoria de Extensão um projeto que pudesse atender as demandas 

externas de atividade educativas e de prevenção durante eventos e atividades que 

são desenvolvidas nos diversos seguimentos da sociedade (UNIOESTE, 2002). 

A proposta desta atividade vai além dos benefícios que podem ser produzidos 

para a comunidade, pois tem na sua fundamentação a filosofia da humanização, que 

buscar aproximar nossos acadêmicos com a comunidade, para que eles também 

possam sofrer uma mudança, a partir da possibilidade de se discutir nossas práticas, 

como profissional ou como cidadão (BENEVIDES;PASSOS, 2005). 

Portanto, é fato que tanto para a sociedade, quanto para os acadêmicos o 

desenvolvimento de projetos de extensão, produz enriquecimento. Para a 

sociedade, estes projetos possibilitam acesso a informação, serviços e educação, e 

para os acadêmicos, possibilita um aprimoramento na sua formação acadêmica, 

tornando-os profissionais diferenciados no mercado de trabalho, uma vez que além 

do conhecimento específico da profissão, terão também um conhecimento da 

realidade social, conquistado a partir da vivência das atividades de extensão. 

Pensando em organizar e ampliar as atividades de extensão desenvolvidas 

para atender as demandas da sociedade, é que iniciamos esta proposta, tendo como 

objetivo também possibilitar a participação de acadêmicos e servidores, que não 

conseguem realizar essas atividades, contribuir para o desenvolvimento de 

atividades de prevenção, capacitação ou orientação que possam melhorar a 

qualidade de vida e o desenvolvimento educacional, econômico e social das 

comunidades das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, divulgar as atividades 

desenvolvidas pela Unioeste nas comunidades Oeste e Sudoeste do Paraná, 

possibilitar o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar entre acadêmicos, 

docentes e servidores técnicos e fortalecer as parcerias com entidades e órgãos 

governamentais e não-governamentais das regiões de abrangência da Unioeste. 

 

Detalhamento das atividades 
 A partir das demandas da comunidade foram realizadas chamadas internas 

para inscrição de acadêmicos voluntários, de todas as áreas que tivessem interesse 

em participar das atividades que seriam desenvolvidas. Também convidado os 



 
 

professores para atuarem como orientadores na elaboração das atividades. 

A seguir descrevemos as atividades realizadas ao no período de maio a 

dezembro de 2012, destacando o evento, as atividades desenvolvidas e os 

resultados alcançados individualmente. 

 

EVENTO 1: Paraná em Ação, promovido pela Secretaria Especial de Relação com a 

Comunidade no município de Toledo, realizado no período de 25 a 27 de maio de 

2012. 

Atividades desenvolvidas: orientação de saúde bucal para adultos e crianças 

(Figura 1), realização de anamnese e exame físico intrabucal (Figura 2) com o 

objetivo de identificar fatores de risco para o Câncer Bucal. 

  
Figura 1 – Orientações de saúde bucal  Figura 2 – Exame bucal  

Resultados: 207 pessoas foram examinadas, sendo que 35% (n=73) apresentavam 

alteração bucal que necessitava de diagnóstico, sendo as mesmas encaminhadas 

para atendimento nas unidades básicas de saúde do município de Toledo. 

 

EVENTO 2: Paraná em Ação, promovido pela Secretaria Especial de Relação com a 

Comunidade no município de Palotina, realizado no período de 15 a 17 de junho de 

2012. 

Atividades desenvolvidas: orientação de saúde bucal para adultos (Figura 3), 

realização de anamnese e exame físico intrabucal (Figura 4) com o objetivo de 

identificar fatores de risco para o Câncer Bucal. 

  
Figura 3 – Orientações de saúde bucal  Figura 4 – Exame bucal  



 
 

Resultados: Foram atendidas 175 pessoas, sendo que 30% (n=53)  apresentaram 

alterações bucais, e destes 13% (n=7) apresentaram suspeita de serem lesões com 

potencial para transformação maligna. Todas as pessoas examinadas foram 

encaminhadas para a Secretaria de Saúde do município para agendamento do 

atendimento. 

 

EVENTO 3: IV Encontro das Trabalhadoras Rurais, desenvolvido pelo Sindicato de 

Trabalhadores Rurais e Prefeitura Municipal do município de Espigão Alto do Iguaçu, 

realizado em 20 de julho de 2012. 

Atividades desenvolvidas: Foram realizadas palestras sobre saúde bucal, 

parasitoses, uso racional de medicamentos, tabagismo e câncer bucal (Figura 5). 

Também realizamos exame clínico para a prevenção do câncer bucal (Figura 6), 

aferição da pressão arterial (Figura 7) e atividades de alongamento nos intervalos 

das palestras e dança no final das atividades (Figura 8). 

  
Figura 5 – Palestra  Figura 6 – Aferição da pressão arterial 

  
Figura 7 – Exame Bucal Figura 8 – Alongamento e Dança 

Resultados: Participaram das palestras cerca de 200 pessoas, e foram examinadas 

63 pessoas, sendo que 6% (n=4) apresentaram pressão arterial acima do níveis 

normais e 29% (n=18) apresentavam lesões bucais. Os participantes com alteração 

na pressão arterial foram encaminhados para atendimento no município e os 

pacientes com lesões bucais foram encaminhados para o Centro de Especialidades 

Odontológicas da Unioeste-CEO/Unioeste. 

 



 
 

EVENTO 4: Movimento Outubro Rosa, desenvolvido pela Associação Comercial e 

Prefeitura Municipal do município de Assis Chateubriand, realizado em 27 de outubro 

de 2012. 

Atividades desenvolvidas: Realizamos exame bucal (Figura 9), orientação sobre o 

câncer bucal e distribuição de fôlderes educativos sobre saúde bucal (Figura 10). 

  
Figura 9 – Exame Bucal Figura 10 – Orientação 

Resultados: Participaram da atividade 12 alunos do curso de Odontologia da 

Unioeste e 130 pessoas foram examinadas. 31% dos examinados apresentaram 

lesões na cavidade bucal e foram encaminhados para o atendimento e diagnóstico 

na Unidade Básica de Saúde do município. 

 

EVENTO 5:  Dia Nacional de Combate ao Câncer, realizado pelo Hospital do Câncer 

da Uopeccan no município de Cascavel no dia 27 de Novembro de 2012. 

Atividades desenvolvidas: Exame bucal, orientação sobre o câncer bucal e 

distribuição de fôlderes educativos sobre saúde bucal (Figura 11). Também foi 

realizada aferição da pressão arterial (Figura 12). 

  
Figura 11 – Exame bucal, Orientação, distribuição 

de fôlder 

Figura 12 – Aferição da pressão arterial 

Resultados: Participaram da atividade 5 acadêmicos e 3 professores do curso de 

Odontologia. A aferição da pressão arterial foi realizada em 27 pessoas e 65 

pessoas fizeram o exame bucal, sendo que 20% (n=13) apresentaram alteração 

bucal e foram encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades 

Odontológicas da Unioeste-CEO/Unioeste. 



 
 

 

Análise e discussão: 

Participaram desta atividade 54 alunos e 8 professores, dos cursos de 

farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia e serviço social que tiveram a 

oportunidade de desenvolver um trabalho multiprofissional, buscando a integração e 

a interdisciplinaridade no desenvolvimento das atividades. 

As ações educativas são essenciais e devem anteceder e acompanhar 

qualquer ação para prevenção de doenças crônicas degenerativas, como o câncer e 

a hipertensão (BRASIL, 2005). Neste projeto foi possível a realização de 5 

atividades, que foram ações pontuais na forma de campanhas de conscientização, 

que atingiu um público total de 877 pessoas, sendo que 486 receberam orientações 

de saúde, 418 fizeram exame bucal, 90 aferiram a pressão arterial e 123 pessoas 

que apresentavam alteração bucal, foram encaminhadas para atendimento 

especializado.  

Entendemos que se faz necessário a continuidade das ações educativas, 

para que possamos observar a transformação das informações disseminadas, em 

mudanças de atitudes e de comportamento favoráveis a uma vida mais saudável 

(BRASIL, 2005).  

 

 

 Considerações finais: 

O projeto “Unioeste na Comunidade” facilitou a organização de equipes de 

acadêmicos e professores que puderam levar para a sociedade, o conhecimento 

adquirido dentro da universidade, e ao mesmo tempo tiveram a possibilidade de 

ampliar a possibilidade de integração com a comunidade e com outros profissionais, 

possibilitando o exercício da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, que são 

habilidades importantes para a formação acadêmica e profissional. 

A participação deste projeto em eventos organizados por diferentes entidades 

e em municípios diferentes possibilita que a Unioeste inicie uma caminhada para se 

consolidar como um importante prestador de serviço à comunidade, com 

competência para contribuir com o desenvolvimento da sociedade e do estado. 
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