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PLANO DETALHADO DA DISCIPLINA 
 
 
Disciplina: Ações extensionistas em Saúde Humana     Código: Bmed 018 

Natureza: Optativa  

Pré-requisito: Não tem 

Número de turmas: 1 

Número de vagas para cada turma: 35 - 25 vagas para o curso de Biomedicina, 05 para o curso de 

Fisioterapia e 05 para o curso de Biologia 

 

Atividade a ser apresentada na forma de ação extensionista: Cada grupo (4 ou 5 estudantes) deverão 
escolher uma comunidade (grupos, coletivos, escolares ou outra formação que não seja de amigos e/ou 
parentes) e propor um tema para ser abordado na área da saúde. Poderá ser uma Live, uma palestra, uma 
roda de conversa, uma representação ou outra forma de interação com este grupo para ser falado sobre o 
tema escolhido.  Todas as fases serão assessoradas pela coordenadora da disciplina e a atividade deverá 
ser de forma remota.  
 
Aulas síncronas: Segundas-feiras das 16 às 18h (o dia e horários poderão ser alterados para adaptação  
com outras disciplinas). Todas as segundas-feiras após a aula a professora estará a disposição para 
assessoramento das atividades, esclarecimento de dúvidas, tutoria ou para um bate-papo até as 19h.  
 
Data de início: 08 de fevereiro de 2021 
Data de término: 22 de março de 2021 
 
 

CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
 

 

CRONOGRAMA * 
 

Semana Data Modalidade Conteúdo 

1 
08 fevereiro Síncrona Plano Nacional de Extensão Universitária 

Livre Assíncrona Divisão dos grupos e escolha do tema a ser abordado 

2 
15 fevereiro Síncrona Legislação extensionista na UFPR 
Livre Assíncrona planejamento da intervenção extensionista 

3 
22 fevereiro Síncrona 

Metodologias extensionistas 
- Diagnóstico da situação de comunidades 

Livre Assíncrona Montagem de um diagnóstico de uma comunidade  

4 
01 março Síncrona 

Metodologias extensionistas 
- Expressão e comunicação extensionistas 
- Elaboração de plano de ação 

Livre Assíncrona Elaboração do plano de ação 

5 
08 março Síncrona 

Metodologias extensionistas 
- Metodologias para elaboração de material didático 

Livre Assíncrona Elaboração do material didático 

6 
15 março Síncrona Avaliação extensionista 
Livre Assíncrona Preparo da avaliação das atividades e ensaio da atividade 

7 
22 março** Síncrona Atividade extensionista 

A escolher Síncrona Avaliação das atividades na forma de roda de conversa 

 *as datas poderão ser alteradas através de solicitação da docente ou dos discentes sempre com a 
anuência de todos os interessados.   
**a data poderá ser mudada de acordo com a programação da atividade com a comunidade escolhida 
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