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AS AÇÕES ABAIXO FORAM APRESENTADAS NA CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES 
VOLUNTÁRIAS EXTENSIONISTAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS 
 

 
 
05 DE JUNHO DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Ação: #COMPapo – Computação e Educação na 
Quarentena"sob a coordenação da Profa. Dra. Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Campus Jandaia 
do Sul, o trabalho desenvolvido consiste em realizar uma série de transmissões ao vivo – lives – 
na plataforma Instagram, por meio do perfil do Curso de Licenciatura em Computação, 
tratando de assuntos que se relacionem à Tecnologia, Computação, Educação e combate ao 
COVID-19, bem como as vivências na quarentena. A ação é destinada à comunidade em geral. 
Acesso a Ação Instagram: https://www.instagram.com/ufpr_lc/ 

Acesso a Ação Facebook: https://www.facebook.com/computacaoUFPRJandaia 

 

 

Está em andamento a atividade extensionista "Webinar com a Palestrante: Drª. Luana Sales do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT” sob a coordenação dos 
Profs. Drs. Paula Carina de Araújo e Rodrigo Eduardo Botelho Francisco, do Departamento de 
Gestão da Informação, o trabalho desenvolvido é preparação e realização de um Webinar sobre 
o tema Gestão e Reuso de dados Científicos no contexto do COVID-19 e o papel do cientista e 
gestor da informação nesse contexto. Data de realização 23/06/2020 das 14h às 16h. 
Contato página: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggi/pb/ 

Acesso a Ação: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppggi-ufpr 

 

 

Está em andamento a atividade extensionista "Webinar com o Palestrante: Prof. Fabiano 
Couto Corrêa da UFRGS" sob a coordenação dos Profs. Drs. Paula Carina de Araújo e Rodrigo 
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Eduardo Botelho Francisco, do Departamento de Gestão da Informação, o trabalho 
desenvolvido é preparação e realização de um Webinar sobre o tema Visualização de Dados 
Científicos no Contexto do COVID-19 com o objetivo de debater a importância do cuidado com 
a visualização de dados científicos em momentos de crise como a da COVID-19 e o papel do 
cientista e gestor da informação nesse contexto. Data de realização 04/08/2020 das 14h às 16h 

Contato página: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggi/pb/ 

Acesso a Ação: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppggi-ufpr 

  
02 DE JUNHO DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais" sob 
a coordenação da Profa. Dra. Carla Beatriz Franco Ruschmann, do Setor Litoral, o trabalho 
desenvolvido trata de oferecer vídeo aulas , de curta duração, nas quais se explica os conteúdos 
dos fundamentos da linguagem visual, e são lançados desafios aos participantes com o intuito 
de desenvolver a criatividade e fomentar novas possibilidades de criação artística durante o 
confinamento. A atividade é voltada ao público em geral. 
Contato e-mail: carlaruschmann@ufpr.br 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVl0_EJj349jj5gFWV0BlGg/featured 

 

 

01 DE JUNHO DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "BORA JOGAR COMO FORMA DE APRENDER!!!" 
sob a coordenação da Profa. Dra. Tatiana Izabele Jaworski de Sá Riechi, Departamento de 
Psicologia, o trabalho desenvolvido é desenvolver e aplicar ferramentas de interação lúdicas 
com as crianças ; orientação a pais com crianças de 0 a 5 anos em confinamento, capacitação 
de professores e profissionais da educação no uso do jogo como forma de aprendizagem e 
desenvolvimento cognitivo, linguagem, motor e sócio afetivo. A ação contará com estudantes 
de diversas áreas. 
Contato e-mail: tatiriechi@hotmail.com 

  
Está em andamento a atividade extensionista " Migração e processos de subjetivação – 
psicologia, psicanálise e política na rede de atendimento ao migrante " sob a coordenação da 
Profa. Dra. Elaine Cristina Schmitt Ragnini, Departamento de Psicologia, o trabalho 
desenvolvido trata-se dentre outras ações de retomada dos atendimentos psicossociais de 
forma remota, Retomada dos atendimentos clínicos de forma remota; contato com as crianças 
migrantes e suas famílias, elaboração de materiais para a vivência da pandemia em contexto 
familiar e escolar; acompanhamento de casos de crianças e famílias que necessitam de 
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orientação, informação e preparação do cuidado de crianças migrantes no contexto da 
pandemia. A ação conta com a participação de estudantes de psicologia. 
Contato e-mail: psicologiamigracao@gmail.com 

  
22 DE MAIO DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Ações de prevenção e orientação no combate 
ao Novo Coronavirus junto às regionais de saúde " sob a coordenação do Prof. Dr. Rafael 
Gomes Ditterich, Departamento de Saúde Coletiva, o trabalho desenvolvido envolve o 
teleatendimento nas centrais, a atenção às divisas rodoviárias, no pedágio de Campina Grande 
do Sul e na Central de Abastecimento (Ceasa) e a atenção à regional de saúde, tanto nas 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Curitiba, como no Complexo Hospitalar 
Trabalhador e na Vigilância em Saúde. A atividade conta com a participação de estudantes de 
várias áreas e está vinculado ao Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de 
Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Novo Coronavirus Curitiba-RM. 
Contato E-mail: ufprsaudecoletiva@ufpr.br 

Acesso às ações páginas : 
https://www.uepg.br/uepg-inicia-projetos-extensionistas-contra-o-coronavirus/ 

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/academicos-da-ufpr-atuam-no-combate-ao-covid-19-
na-regional-de-saude-de-curitiba/ 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Cadernos Artes Visuais UFPR" sob a 
coordenação da Profa. Dra. Luana Marchiori Veiga, Departamento de Artes, o trabalho 
desenvolvido são ações por meio de um blog. O principal objetivo é dar apoio a nosso corpo 
discente, criando uma plataforma de contato entre estudantes e professores, permitindo a 
continuidade do vínculo bem como monitoramento das necessidades das e dos estudantes que 
venham a surgir durante o período de distanciamento social durante a pandemia. A ação conta 
com a publicação de dicas de leituras, de filmes, de sites e outros materiais de interesse, bem 
como da sugestão de atividades artísticas e o convite à interação por meio de resposta às 
publicações. 
Acesso à ação: https://cadernosartesvisuaisufpr.wordpress.com/ 

 
  
15 DE MAIO DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista “Afeto em Folhas” sob a coordenação da Profa. 
Dra. Christiane Siegmann, do Departamento de Terapia Ocupacional , o trabalho desenvolvido é 
um movimento de arte com a criação de folhas secas bordadas com palavras sensíveis e 
emoções que, de alguma forma, minimizem as tensões e possam trazer delicadeza e leveza ao 
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ambiente das UTIs. Palavras bordadas com a intenção de homenagear e transmitir coragem, 
força e gratidão aos plantonistas, técnicos e profissionais do corpo clínico, da administração, 
limpeza, manutenção, segurança e alimentação dos principais hospitais de referência de 
combate à COVID-19 no Brasil. A ação conta com a participação de discentes e docentes do 
curso de Terapia Ocupacional da UFPR. 
Contato E-mail: afecctos@gmail.com 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Quero falar polonês!"sob a coordenação dos 
Profs. Drs. Marcin Robert Raiman e Ivan Eidt Colling, do Departamento de Polonês, Alemão e 
Letras Clássicas, o trabalho desenvolvido são atividades de maneira remota para garantir o 
contato dos calouros do curso de Letras Polonês com a língua e cultura polonesas de modo a 
ocuparem parte de seu tempo nesse estudo em uma tentativa de minimizar o impacto 
psicológico do isolamento no contexto da pandemia de COVID-19. A ação é vinculada ao 
Projeto de Extensão Línguas em Diálogo. 
Contato e-mail: zold83@gmail.com 

 
  
12 DE MAIO DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Atendendo e orientando o público migrante de 
forma remota" sob a coordenação da Profa. Dra. Tatyana Scheila Friedrich, do Setor de Ciências 
Jurídicas, o trabalho desenvolvido é atender o público migrante de forma remota, 
disponibilizando informações em seis idiomas (português, árabe, creole, espanhol, francês e 
inglês) com orientações de saúde, prevenção, auxílios financeiros, auxílios de alimentação, 
assistência social, confecção de máscaras e demais informações que possam ser necessárias 
neste período de pandemia. A ação conta com a participação de estudantes e é vinculada ao 
Programa Política Migratória e Universidade Brasileira. 
Contato 

E-mail: projetohospitalidadeufpr@gmail.com 

Instagram: @pmub.ufpr 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Preparação de um Webinar com a Profa. 
Ariadne Sílvia de Farias sobre a temática Força-Tarefa COVID-19" sob a coordenação do Prof. 
Dr. Junior Ruiz Garcia , do Departamento de Ciências Econômicas, o trabalho desenvolvido é a 
preparação e realização de um Webinar com a Profa. Ariadne Sílvia de Farias abordando a 
importância da comunicação dos riscos de propagação da epidemia por contágio comunitário. 
A ação é vinculada ao Projeto de Extensão "Economia, Universidade e Sociedade: uma 
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oportunidade de aproximação via redes sociais" e ocorrerá na data de 05/06/2020. 
Contato e-mail: jrgarcia1989@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/junior.garcia.980 

Acesso a Ação: https://conferenciaweb.rnp.br/ 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Produção de material sobre COVID-19 para 
redes sociais" ligada ao Projeto de Extensão "Saúde nas Mídias" sob a coordenação da Profa. 
Dra. Luciana Schleder Gonçalves, Departamento de Enfermagem, o trabalho desenvolvido é a 
produção de material para as redes sociais sobre COVID-19, e a partir de agora serão 
produzidas LIVES no Instagram e Youtube com conteúdo relacionado à Divulgação Científica 
sobre o tema. Convidamos professores e pesquisadores da UFPR para uma participarem. Para 
tanto é preciso preencher o formulário em anexo que contém também informações sobre a 
atividade. 
Contato e-mail: lsgk@ufpr.br 

Formulário: https://forms.gle/vzhvahMBUH5h2piNA 

 
  
06 DE MAIO DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "SABÃO SOLIDÁRIO" sob a coordenação dos 
Profs. Drs. 
Osvaldo Guedes Filho e Renata Bachin Mazzini Guedes, do Campus Avançado de Jandaia do Sul, 
o trabalho desenvolvido é produzir sabão artesanal a partir de um resíduo como ingrediente 
principal, que é o óleo de cozinha usado. O sabão, por ser comprovadamente eficaz na 
destruição do envelope viral, neste caso com vistas a destruir o corona vírus. A atividade conta 
com a partição de estudantes e está vinculada ao Projeto de Extensão "Solo na Escola". 
Contato e-mail: 
osvaldoguedes@ufpr.br 

renataguedes@ufpr.br 

Instagram: @jandaia_solo_na_escola 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Ciclo de eventos de extensão: Fab Lab: a cultura 
de inovação, colaboração e tecnologia em momentos de crise. Palestra e mesa redonda com 
Alessandra Maria de Albuquerque Reis" sob a coordenação da Profa. Dra. Fernanda Salvador 
Alves, do Departamento de Administração Geral e Aplicada, o trabalho desenvolvido tem como 
objetivo a divulgação e a discussão de iniciativas de agentes e/ou órgãos públicos e privados de 
enfrentamento à crise econômica e de saúde pública gerada pela pandemia. 

http://www.proec.ufpr.br/
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Aberta ao público em geral a atividade ocorrerá dia 26/05/2020, das 17:30 às 18:30 . 
Contato e-mail: 
fsa@ufpr.br 

Acesso à ação: https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/eventos-extensao-sociais-aplicadas 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Ciclo de eventos de extensão: Palestra e mesa 
redonda com Rodrigo de Alvarenga sobre Mudanças e tendências em meio à pandemia do 
COVID-19" sob a coordenação da Profa. Dra. Andréa Torres Barros Batinga de Mendonça, do 
Departamento de Administração Geral e Aplicada, o trabalho desenvolvido tem como objetivo 
a divulgação e a discussão de iniciativas de agentes e/ou órgãos públicos e privados de 
enfrentamento à crise econômica e de saúde pública gerada pela pandemia. Aberta ao público 
em geral a atividade ocorrerá dia 28/05/2020, das 17:30 às 18:30. 
Contato: 
andrea.tbbm@ufpr.br 

Acesso à ação: https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/eventos-extensao-sociais-aplicadas 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Ciclo de eventos de extensão: Acesso a 
medicamentos de forma equitativa no momento da COVID-19; palestra e mesa redonda com 
Francisco Viegas" sob a coordenação da Profa. Dra. Fernanda Salvador Alves, do Departamento 
de Administração Geral e Aplicada, o trabalho desenvolvido tem como objetivo a divulgação e a 
discussão de iniciativas de agentes e/ou órgãos públicos e privados de enfrentamento à crise 
econômica e de saúde pública gerada pela pandemia. Aberta ao público em geral a atividade 
ocorrerá dia 02/06/2020, das 18:00 às 19:00 horas. 
Contato e-mail: 
fsa@ufpr.br 

Acesso à ação: https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/eventos-extensao-sociais-aplicadas 

 

 

Está em andamento a atividade extensionista "Ciclo de eventos de extensão: Palestra e mesa 
redonda com Claudia Grandi sobre Design thinking como ferramenta para soluções 
inovadoras" sob a coordenação da Profa. Dra. Andréa Torres Barros Batinga de Mendonça, do 
Departamento de Administração Geral e Aplicada, o trabalho desenvolvido tem como objetivo 
a divulgação e a discussão de iniciativas de agentes e/ou órgãos públicos e privados de 
enfrentamento à crise econômica e de saúde pública gerada pela pandemia. Aberta ao público 
em geral a atividade ocorrerá dia 04/06/2020, das 17:30 às 18:30. 
Contato: 
andrea.tbbm@ufpr.br 

Acesso à ação: https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/eventos-extensao-sociais-aplicadas 
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05 DE MAIO DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Desenvolvimento de EPIs para o público infantil 
– Rede UFPR de combate ao COVID-19" sob a coordenação da Profa. Cláudia Regina Hasegawa 
Zacar, do Departamento de Design, o trabalho desenvolvido é o projetar equipamentos de 
proteção individual (EPI's) para o público infantil, em parceria com a empresa ÖUS footwear. 
Podem se inscrever estudantes do curso de design de produtos de todos os anos, sendo 
montadas as equipes de forma a integrá-los, sob orientação de diversos docentes. A atividade é 
vinculada ao Projeto de Extensão "Pensar e Fazer Design" . 
Contato: coord.design.produto@ufpr.br 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Ciclo de eventos de extensão: Entrevista com 
Fabricio Marchini – Gerente de Desenvolvimento Tecnológico do Instituto de Biologia 
Molecular do Paraná" sob a coordenação do Prof. Dr. Victor Manoel Pelaez Alvarez , 
Departamento de Ciências Econômicas, o trabalho desenvolvido tem como objetivo a 
divulgação da capacidade pública de geração de conhecimento na área de diagnósticos in vitro 
para a identificação de infecções por coronavirus. Aberta ao público em geral. A atividade 
ocorrerá Dia 12/05/2020, das 17:30hs às 18:30hs. 
Acesso à ação: 
https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/eventos-extensao-sociais-aplicadas 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Ciclo de eventos de extensão: Entrevista com 
Marcus Figueiredo – CEO Hi Technologies." sob a coordenação do Prof. Dr. Victor Manoel 
Pelaez Alvarez , Departamento de Ciências Econômicas, o trabalho desenvolvido tem como 
objetivo a divulgação de conhecimento gerado pela empresa de Curitiba Hi Technologies, 
especializada em telemedicina, no desenvolvimento de testes de detecção de infecções por 
coronavirus.Aberta ao público em geral. A atividade ocorrerá Dia 14/05/2020, das 17:30hs às 
18:30hs. 
Acesso à ação: 
https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/eventos-extensao-sociais-aplicadas 

  
28 DE ABRIL DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "COVID-19: Atendimento Diurno e Noturno de 
Emergência em Pandemia" sob a coordenação do Prof. Dr. Adonis Nasr, do Departamento de 
Cirurgia, o trabalho desenvolvido é capacitar o acadêmico a agir de maneira adequada no 
pronto socorro durante um período de pandemia/quarentena com realização de avaliações de 
triagem de pacientes suspeitos de COVID-19 a atividade é realizada no Pronto Socorro do 
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Hospital do Trabalhador e conta com a participação de estudantes de medicina. Mais 
informações no E-mail: 
incricoesliat@gmail.com 

  
Está em andamento a atividade extensionista "COVID-19: Acompanhamento domiciliar e 
orientação de casos ambulatoriais" sob a coordenação do Prof. Dr. Adonis Nasr, do 
Departamento de Cirurgia, o trabalho desenvolvido é o acompanhamento clinico da população 
atendida por casos confirmados e suspeitos no Pronto Socorro do Hospital do Trabalhador e 
que foram liberados para retorno domiciliar por não apresentar critérios de internação por 
COVID-19. A atividade contará com a participação de estudantes de medicina. 
Mais informações no E-mail: 
incricoesliat@gmail.com 

  
Está em andamento a atividade extensionista "O processo de infecção do coronavírus: uma 
breve história" sob a coordenação da Profa. Dra. Kádima Nayara Teixeira, Campus Toledo, o 
trabalho desenvolvido é a elaboração e apresentação de cards explicativos, ilustrativos e com 
linguagem acessível sobre a estrutura e os mecanismos de infecção das células do organismo 
humano pelo COVID-19. A ação conta com a participação de estudantes de Medicina e de 
diversas áreas. 
Contato E-mail: 
kadimateixeira@ufpr.br 

  
Está em andamento a atividade extensionista "A saga do sistema imunológico contra o 
coronavírus - uma história em quadrinhos” sob a coordenação da Profa. Dra. Kádima Nayara 
Teixeira, Campus Toledo, o trabalho desenvolvido é elaborar e apresentar histórias em 
quadrinhos explicativas e com linguagem acessível, inclusive ao público infantil, sobre as 
barreiras de defesa (imunológicas) que nosso organismo possui para evitar a infecção viral de 
modo geral. 
A ação conta com a participação de estudantes de Medicina e de diversas áreas. 
Contato E-mail: 
kadimateixeira@ufpr.br 

  
23 DE ABRIL DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista “Conectando estudantes durante o período de 
quarentena” coordenada pela estudante Mariana Santos Fadanni sob a supervisão da Profa. 
Christiane de Queiroz Pereira Pinto, ambas do Departamento de Nutrição, o trabalho 
desenvolvido são publicações diárias no Instagram relacionadas ao curso de nutrição e a saúde 
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mental visando manter a conexão dos e das estudantes com a Universidade e diminuir o nível 
de ansiedade durante a quarentena. A atividade é conduzida por estudantes da UFPR. 
Divulgação das atividades no Instagram: 
https://www.instagram.com/canufpr/ 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Socialização de experiências entre 
nutricionistas atuantes no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)" sob a 
coordenação da Profa. Dra. Caroline Opolski Medeiros, do Departamento de Nutrição, o 
trabalho será desenvolvido a partir de construção dialógica em reuniões remotas voltadas à 
socialização de experiências de nutricionistas atuantes no (PNAE) , abrindo-se espaço para 
problematização de situações diante das demandas e desafios impostos para enfrentamento ao 
COVID-19. Participarão das atividades também estudantes da UFPR. 
Contato pelos e-mails: 
cecanepr@hotmail.com 

dalton.cecanepr@gmail.com 

carolineopolski@ufpr.br 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Preparação e realização de um Webinar sobre o 
tema “Ciência aberta e ciência cidadã no contexto do Coronavírus (COVID-19)” sob a 
coordenação da Profa. Dra. Paula Carina de Araújo e do Prof. Dr. Rodrigo Eduardo Botelho 
Francisco, da Pós Graduação em Ciência da Informação e do Departamento de Ciência e Gestão 
da Informação, o trabalho desenvolvido é a preparação e realização de um Webinar no qual 
participarão palestrantes da UFPR e da FIOCRUZ sobre o tema “Ciência aberta e ciência cidadã 
no contexto do Coronavírus (COVID-19)". A atividade é vinculada ao projeto de extensão 
"Tecnologia, Comunicação e Conhecimento na Sociedade em Rede " 

Mais informações no Facebook: 
https://www.facebook.com/PPGGI.UFPR/ no Twitter: https://twitter.com/PPGGI_UFPR 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Divulgação, orientação e acompanhamento de 
atividades remotas de ginástica para todos” sob a coordenação da Profa. Dra. Soraya Corrêa 
Domingues, do Departamento de Educação Física, o trabalho desenvolvido é a divulgação, 
orientação e acompanhamento de atividades remotas de ginástica para todo público 
interessado durante a quarentena. 
Mai informações Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/ginasticaartisticaUFPRgratis/about/?ref=page_internal 
E-mail: 
correadomingues@ufpr.br 
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17 DE ABRIL DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "UFPR Jandaia 3DMakers" sob a coordenação do 
Prof. Dr. José Eduardo Padilha de Souza, Campus Avançado de Jandaia do Sul, o trabalho 
desenvolvido é utilizar impressoras 3D para fabricação de dispositivos. Neste primeiro 
momento, o objetivo é a fabricação de protetores faciais do tipo “face shield”, que é um 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), com destinação ao profissionais da área de saúde 
atuantes no combate ao COVID-19. 
Contato: 
jose.padilha@ufpr.br 

  
2-Está em andamento a atividade extensionista "Desenvolvimento de produto Tunel/Tubo de 
Esterilização para o enfrentamento do COVID-19" sob a coordenação da Profa. Dra. Viviane 
Gaspar Ribas el Marghani , Departamento de Design, o trabalho desenvolvido é o processo de 
produção do Tunel/Tubo de Esterilização um equipamento que visa contribuir no 
enfrentamento ao COVID-19 e com as ações de isolamento social. A atividade conta com 
participação de estudantes, empresas e docentes de diversas instituições e busca mais apoio e 
parcerias para conclusão do projeto. Mais informações nos 

Contatos: 
cassiaugaya@utfpr.edu.br 

viviane.elmarghani@gmail.com 

rubens@utfpr.br 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Enfrentamento do estresse entre acadêmicos 
atuantes em ações voluntárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19" sob a 
coordenação da Profas. Dras. Vanessa Bertoglio Comassetto Antunes de Oliveira e Rafaela 
Gessner Lourenço, Departamento de Enfermagem. O trabalho desenvolvido é promover 
estratégias coletivas no enfrentamento do estresse entre acadêmicos voluntários no combate à 
pandemia do Covid-19 utilizando o referencial do Inventário de Estratégias de Coping (IEC). A 
ação é vinculada ao projeto de extensão CHAMA (Corrente de Humanização e Acolhimento 
Mútuo entre Acadêmicos). Participarão da atividade estudantes da UFPR. Acesso às ações pelo 
Facebook: CHAMA – Corrente de Humanização e Acolhimento Mútuo entre Acadêmicos; pelo 
Instagram: 
@chama.ufpr 

  
4-Foi proposta a atividade extensionista "Bases Científicas para Promoção de Saúde da 
População: enfrentamento da COVID-19" sob a coordenação da Profa. Monica Maria Gomes 
da Silva, da Unidade INFECTO - Serviço Infectologia no Adulto, do Hospital de Clínicas. O 
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trabalho que será desenvolvido é informar a população sobre a pandemia COVID19 através da 
tradução para linguagem compreensível para todos e todas de informações contidas nas 
publicações científicas sobre o COVID-19 . A atividade contará com a participação de 
estudantes de diversos cursos de graduação , Técnicos e residentes do Hospital de Clínicas. 
Contatos: 
monica.gomes@ufpr.br 

monica.mgomes@gmail.com 

dafnews@ufpr.br 

  
14 DE ABRIL DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "PROGRAMA: “Você importa”: Cuidando de si e 
do outro" sob a coordenação das Profas. Dras. Joanneliese de Lucas Freitas, Lis Andréa Pereira 
Soboll, Maria Virgínia Filomena Cremasco, Sabrina Stefanello. O trabalho desenvolvido tem o 
propósito de oferecer um espaço solidário, sustentado pelo diálogo coletivo, para um melhor 
cuidado de si mesmo e do outro em tempos de crise. Por meio de canais não-presenciais, 
oferecendo acolhimento emocional de maneira ampla para a comunidade UFPR e, em algumas 
das ações, também para comunidade externa. Essa atividade está vinculada aos seguintes 
projetos de extensão: Programa UFPR ConVIDA, Projeto Luto e Prevenção ao Suicídio, 
Psiquiatria em Curitiba: Intervenções, Projeto Luto Vivências e Possibilidades II. Acesso às ações 
peço site: 
www.convida.ufpr.br; 
Instagram: @ufprconvida.br; 
E-mail: convida@ufpr.br 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Orientação da População: Covid 19 e a 
Quarentena" sob a coordenação do Prof. Dr. Adonis Nasr, Departamento de Cirurgia, o 
trabalho desenvolvido é Orientação por teleatendimento informando a população sobre 
dúvidas em relação a epidemia de Coronavírus, sintomas e seus encaminhamentos. A Atividade 
será realizada por uma central localizada no Hospital do Trabalhador com a participação de 
estudantes da área de saúde. 
Contatos: 
adonisnasr@gmail.com 

incricoesliat@gmail.com 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Produção e distribuição de álcool em gel 70% 
m/m para o SUS" sob a coordenação do Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas, Departamento de 
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Química, o trabalho desenvolvido é Produção e distribuição de álcool em gel 70% m/m para o 
SUS com a participação de estudantes de pós-graduação em Química e Ciências Farmacêuticas. 
Contato: 
Rilton@quimica.ufpr.br 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Divulgação on-line de material para auxiliar 
idosos na interação social em isolamento" sob a coordenação da Profa. Dra. Taiuani Marquine 
Raymundo, Departamento de Terapia Ocupacional, o trabalho desenvolvido é o auxílio remoto 
aos idosos ensinado o uso de dispositivos tecnológicos e tecnologias da informação e 
comunicação com objetivo de melhorar a interação social no isolamento. Os materiais são 
elaborados por estudantes e a atividade está vinculada ao Projeto de Extensão: Inclusão Digital 
de Adultos e Idosos - Segunda Edição. 
Contatos: 
Facebook: https://www.facebook.com/idaiufprifrj/ 

Instagram: @idaiufprifrj 
Youtube: https://youtu.be/KlNyZXj5Nd8 

E-mail: taiuani@ufpr.br 

  
09 DE ABRIL DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "Ações Int egradas- Demandas de Design Gráfico 
UFPR -rede de combate ao COVID19" , sob a coordenação da Profa. Dra. Kelli Cristine Assis da 
Silva Smythe, Departamento de Design, o trabalho desenvolvido é a confecção de materiais 
gráficos instrucionais de auxílio no combate ao COVID19 com a participação de estudantes de 
Design. 
Contatos: 
kellicas@gmail.com ; kellicas@ufpr.br 

  
2Está em andamento a atividade extensionista "Ações Int egradas- Produção de Máscara, 
Impressão 3D, Injeção e outros -rede de combate ao COVID19" 

sob a coordenação do Prof. Dr. Sérgio Fernando Lajarin, Departamento de Engenharia 
Mecânica, o trabalho desenvolvido é confeccionar equipamentos de proteção individual, em 
diversas técnicas e materiais, para o uso de profissionais da saúde, defesa civil e comunidade 
em geral. 
Contato em Curitiba: 
fer.espanhol@gmail.com; elisastrobel@ufpr.br 

Contato em Jandaia do Sul: 
jose.padilha@ufpr.br 
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Está em andamento a atividade extensionista "Ações Int egradas- Produção de protetores para 
leitos e ambulâncias -rede de combate ao COVID19" sob a coordenação da Profa. Dra. Maria 
Lúcia Leite Ribeiro Okimoto, Departamento de Engenharia Mecânica, o trabalho desenvolvido é 
a produção de protetores de leito, em diversas técnicas e materiais, com objetivo de proteger 
profissionais de saúde em especial no processo de entubamento dos pacientes com COVID19. 
Contatos: 
lucia.demec@ufpr.br ; trovon@ufpr.br 

 

 

07 DE ABRIL DE 2020 

  
Está em andamento a atividade extensionista "ação solidária retalhos do bem" sob a 
coordenação da Profa. Dra. Viviane Gaspar Ribas el Marghani , Departamento de Design, que 
trabalha com a capacitação, confecção e doação de máscaras de tecido. 
Com relação à capacitação foi feito um vídeo sobre a confecção das máscaras 

https://youtu.be/Z713VP_4vEs . 
Contato pelo e-mail: 
pessankas.ufpr@gmail.com 

 
  
Está em andamento a atividade extensionista "Produção de material sobre COVID19 para 
redes sociais" ligado ao Projeto de Extensão "Saúde nas Mídias" sob a coordenação da Profa. 
Dra. Luciana Schleder Gonçalves, Departamento de Enfermagem,  que trabalha com a produção 
de material para as redes sociais sobre COVID19 com embasamento cientifico, porém em 
linguagem acessível para ampla divulgação. 
Acesso ao material pelo Instagram:   
Instagram @saude_nas_midias 
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