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Resumo 

Sabe-se que promover a integração entre universidade e sociedade é uma obrigação de todos 

que desfrutam do ensino superior, principalmente quando esta integração é baseada na 

multiversidade como forma de prestação de serviços visando solucionar problemas sociais, 

como os relacionados com a saúde. Desta forma, este trabalho utilizou-se das atividades de 

práticas curriculares, que tem o intuito de promover a melhoria da formação acadêmica além 

de instruir as práticas docentes, para fortificar as relações de extensão entre a universidade e 

comunidade tangaraense. Considerando isto, graduandos de Ciências Biológicas (3º Semestre) 

e Enfermagem (2º Semestre) da UNEMAT/Tangará da Serra- MT realizaram, nos dias 07-

08/maio/2010, na Escola Estadual 13 de Maio e Praça da Bíblia, apresentações sobre doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) enfocando formas de controle e prevenção, utilização de 

métodos contraceptivos entre outras informações relacionadas ao sistema reprodutor feminino 

e masculino. Os objetivos principais foram informar sobre causas e consequências das DSTs 

(AIDS, sífilis, cancro, gonorréia, entre outras), bem como seus respectivos métodos 

preventivos, além de informar sobre métodos para evitar gravidez indesejada. Para isso, os 

graduandos foram subdivididos em grupos de 5-7 acadêmicos, os quais foram orientados e 

habilitados para o início das atividades docentes. Para auxiliar na divulgação dos conteúdos 

foram disponibilizados materiais didáticos explicativos e distribuídos preservativos 

masculinos e femininos. Enfocou-se também a correta eliminação de preservativos em 

recipientes adequados, visando uma melhor preservação ambiental devido à problemática do 

lixo. Participaram das apresentações mais de cem jovens e adultos (de 13 a 39 anos), tendo 

como público-alvo principal os adolescentes (a maioria dos estudantes tinha entre 16 a 18 

anos). A partir da realização deste trabalho, foi possível comprovar e constatar que o assunto 
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(que envolve sexualidade) é de grande interesse, portanto deve ser mais explanado nas 

Escolas e na cidade de modo geral, merecendo assim receber mais incentivos e apoio das 

instituições de ensino. No ponto de vista de treinamento para atividades docentes, foi possível 

comprovar ainda a importância do incentivo em exposições orais, a fim de promover a 

desenvoltura acadêmica dos graduandos, uma vez que tal prática deveria ser frequentemente 

utilizada dentro dos cursos das diversas áreas. 
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Introdução 

Sabe-se que promover a integração entre universidade e sociedade é uma obrigação de 

todos que desfrutam do ensino superior, principalmente quando esta integração é baseada na 

multiversidade como forma de prestação de serviços visando solucionar problemas sociais, 

como os relacionados com a saúde. Dentro desse propósito, a associação entre diferentes 

cursos que estudam disciplinas correlacionadas tende a ser um fator decisivo na formação 

acadêmica nas atividades curriculares tendo sido incentivado dentro da área morfológica 

como atividade curricular com caráter de extensão acadêmica. Segundo o Ministério da 

Educação, tem-se como definição de atividades de extensão o processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de maneira indissociável, viabilizando a relação 

entre Universidade e Sociedade.  

Desta forma, este trabalho utilizou-se das atividades de práticas curriculares, que tem o 

intuito de promover a melhoria da formação acadêmica além de instruir as práticas docentes, 

para fortificar as relações de extensão entre a universidade e comunidade tangaraense. 

Considerando isto, graduandos de Ciências Biológicas (3º semestre) e Enfermagem (2º 

semestre) da UNEMAT/Tangará da Serra realizaram apresentações sobre doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) enfocando formas de controle e prevenção (Linhares et 

al., 2004), utilização de métodos contraceptivos entre outras informações relacionadas a 

estruturação dos sistemas reprodutores feminino e masculino (Geneser, 2003; Junqueira e 

Carneiro, 2004; Gartner e Hiatt, 2007; Kierszenbaum, 2008). É importante salientar que esse 

início das atividades docência associando os cursos de ciências biológicas e enfermagem 

enriquece a formação acadêmica e tem sido incentivado na UNEMAT e fortalece os elos entre 

professores e graduandos podendo ser considerado uma atividade extremamente importante 

para a formação acadêmica de qualidade. 
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Enfocou-se também a correta eliminação de preservativos em recipientes adequados, 

visando uma melhor preservação ambiental devido à problemática do lixo e a não 

contaminação da água pela eliminação do preservativo. 

Esse trabalho tem suma importância devido a instrução de pessoas de diferentes idade 

e sexo com relação a sexualidade como um todo, e instrução com relação a formação 

acadêmica com relação ao início das práticas docentes como incentivo aos graduandos. Esse 

trabalho teve ainda o intuito de instruir adolescentes com relação a evitar gravidez indesejada, 

uma vez que foi constatado pelos dirigentes da escola envolvida grande número de 

adolescentes grávidas (Dados não publicados). Sendo assim, os objetivos foram informar 

sobre causas e consequências das DSTs (AIDS, Sífilis, Cancro, Gonorréia, entre outras), bem 

como seus respectivos métodos preventivos, além de informar sobre métodos para evitar 

gravidez indesejada. 

 

 

Material e Métodos 

Foram realizadas apresentações orais expositivas durante o dia 07 de maio no período 

das 19h às 23h na Escola Estadual 13 de Maio situada na avenida Brasil, 1148-W, Centro, 

Tangará da Serra-MT e no dia 08 de maio de 2010 no período de 14:00h às 18:00h na Praça 

da Bíblia situada na Avenida Brasil, centro da cidade de Tangará da Serra-MT. Para isso, os 

graduandos foram subdivididos em grupos de 5 (cinco) a 7 (sete) acadêmicos do curso de 

Ciências Biológicas (3º semestre) e curso de Enfermagem (2º semestre), os quais foram 

orientados e habilitados para o início das atividades docentes dentro das atividades propostas 

de prática curricular das disciplinas de Embriologia Animal e Embriologia Humana 

respectivamente.  

Foram disponibilizados pelo Departamento de Ciências Biológicas e Departamento de 

Enfermagem da UNEMAT, campus de Tangará da Serra um modelo de borracha contendo 

peças removíveis de todo o aparelho reprodutor feminino e aparelho reprodutor masculino 

para direcionar estudo sobre as características anatômicas desses órgãos. E para auxiliar na 

divulgação dos conteúdos foram disponibilizados materiais didáticos explicativos como 

folders e distribuídos preservativos masculinos e femininos gentilmente fornecidos pelo 

Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Assistência e Especialização (CTA-SAE) 

e a Unidade de Saúde da Família (USF) de Tangará da Serra. 

 Também foram confeccionados cartazes e pôsteres para as apresentações de todos os 

grupos. Os grupos de acadêmicos foram separados por tema, sendo 03 (três) grupos de cada 
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área e no total de 12 (doze) grupos de acadêmicos. Os temas apresentados foram sobre 

aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, DSTs do tipo cancro duro 

(sífilis), cancro mole, candidíase, herpes simples genital, gonorreia, condiloma 

acuminado/HPV, AIDS, tricomoníase entre outras, além de métodos contraceptivos 

masculinos e métodos contraceptivos femininos (Geneser, 2003; Junqueira e Carneiro, 2004; 

Linhares et al., 2004; Gartner e Hiatt, 2007; Kierszenbaum, 2008). 

Na escola os grupos foram organizados na periferia de uma sala de aula fornecida 

gentilmente pela diretoria da Escola Estadual 13 de Maio de modo que os participantes 

pudessem circular livremente na região central da sala e interagir com todos os acadêmicos 

que estavam apresentando oralmente os temas. Foi solicitado que os participantes 

escrevessem o nome, sexo e a idade em uma lista para se levantar os dados estatísticos das 

atividades. Para isso as idades foram analisadas por meio de distribuição de frequência, 

mediana e porcentagem no intervalo do 1º ao 3º quartis, inclusive. A análise estatística contou 

com a colaboração do Prof. Regis Q. Gonçalves- Departamento de Ciências Contábeis- 

UNEMAT-Tangará da Serra-MT. 

Na praça pública os grupos se distribuíram de maneira aleatória, entrando em contato 

direto com o público que estavam transitando a pé e por veículos automotores de forma que 

foram distribuídos os materiais, não tendo sido registrado o número de pessoas participantes. 

 De uma maneira geral, o projeto foi organizado dentro das disciplinas envolvidas, 

destinando-se, para isso, o total 15 horas/aula de atividades de práticas curriculares de acordo 

com a normativa acadêmica da universidade. Dentre essas, 08 horas/aula, como já 

mencionado, foram destinadas a execução das atividades na escola e na praça pública; outras 

05 horas foram destinadas ao preparo, elaboração do trabalho, direcionamento dos grupos e 

treinamento dos graduandos em sala de aula sob a supervisão da professora Dra Daniela O. 

Pinheiro e professor MsC Diones Krinski antes da execução do trabalho. Após a realização 

das atividades, foram destinadas ainda 02 horas/aula para discussão e avaliação em grupo, 

com levantamento de questionamentos, organização dos resultados e elaboração de sugestões 

visando solucionar problemas relacionados a sociedade dentro do contexto do projeto. 

 

 

Resultados e Discussão 

As atividades realizadas dentro de práticas curriculares com os alunos do 3º semestre 

de Ciências Biológicas e 2º semestre de Enfermagem da UNEMAT-Tangará da Serra-MT 

(Figura 1-6) apresentaram repercussão positiva na sociedade tangaraense por estarem 



5 

atuando no sentido estreitar os laços Universidade-Sociedade, o que foi registrado por 

empresas de telecomunicação local e por vários participantes. 

Os alunos participaram de exposições orais na Escola Estadual 13 de maio (Figura 1) 

contando com grande incentivo dos organizadores e professores do ensino médio e 

fundamental, tendo sido comprovado a importância de atividades nessa área devido a 

constatação de grande número de adolescentes grávidas na escola (Dados não publicados) e 

em atividade na Praça da Bíblia (Figura 2), onde existe grande fluxo de pessoas de diferentes 

faixa etária e sexo. Infelizmente os dados referentes as pessoas que participaram das 

atividades na praça pública não foi possível registrar, como realizado no trabalho na escola, 

devido ao grande fluxo de pessoas com pouca disponibilidade de tempo para a explanação dos 

trabalhos, mas que se mostraram interessados em receber os materiais disponibilizados e por 

isso foi considerado nesse trabalho como resultado de atividade. 

Esse incentivo no início das atividades docentes gerou condições de aprimoramento 

científico dos graduandos dentro da Embriologia proporcionando desenvolvimento e 

aprendizado do conteúdo curricular e desenvoltura para a carreira de docência de ambos os 

cursos envolvidos. 

Os grupos de alunos foram supervisionados pelos professores interinos do 

Departamento de Ciências Biológicas- UNEMAT- Tangará da Serra responsáveis pelas 

disciplinas de Embriologia Humana e Embriologia Animal (Figura 3) contaram com o apoio 

da equipe de coordenadoria pedagógica também do Departamento de Enfermagem –

UNEMAT, tendo sido possível constatar um estreitamento dos elos entre professores e 

graduandos, podendo ser considerado uma atividade extremamente importante para a 

formação acadêmica de qualidade. 

Foram utilizadas como demonstração peças removíveis de modelo (boneco de 

borracha) contendo aparelhos reprodutores femininos e masculinos (Figura 4 a,b) facilitando 

o entendimento das explicações e direcionando melhor e de maneira mais interativa as 

atividades propostas, o que provocou maior interesse da sociedade. O modelo representativo 

de anatomia humana utilizado enriqueceu as atividades mostrando para a comunidade local a 

localização macroscópica dos órgãos reprodutores. Sabe-se que o aparelho reprodutor 

feminino é composto basicamente pela vagina, útero, tuba, ovário e glândulas mamárias, 

enquanto que o aparelho reprodutor masculino é composto basicamente pela glande, uretra, 

próstata, vesícula seminal, testículo sendo todos os órgãos diretamente afetados em doenças 

sexualmente transmissíveis (Geneser, 2003; Junqueira e Carneiro, 2004; Gartner e Hiatt, 

2007; Kierszenbaum, 2008). Todos os órgãos reprodutores afetados por DSTs foram 
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correlacionados com alterações na formação de um embrião enfatizando durante as 

apresentações os cuidados para prevenção de doenças que possam prejudicar o 

desenvolvimento de um novo ser (Linhares et al., 2004; Moore e Persaud, 2007). 

Alguns métodos contraceptivos femininos (Figura 5) e preservativos femininos e 

masculinos, bem como folhetos demonstrativos (Figura 6) foram distribuídos para a 

sociedade. Outro ponto relevante do trabalho foi a correta eliminação dos preservativos 

femininos e masculinos em recipientes adequados visando uma melhor preservação ambiental 

devido a problemática do lixo. Os alunos universitários foram treinados para instruir a 

população de não descartar preservativos de látex em vasos sanitários para não contaminação 

da água, além de ter sido recomendado a não eliminação desse material diretamente nas ruas e 

lugares públicos dentro ainda do mesmo conceito de preservação ambiental, como tem sido 

atualmente muito estudado. 
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Figura 1-6) Atividades realizadas dentro de práticas curriculares com os alunos do 3º 

semestre de Ciências Biológicas e 2º semestre de Enfermagem da UNEMAT-Tangará da 

Serra-MT. 1) Alunos em atividades exposição oral na Escola Estadual 13 de maio. 2) Alunos 

em atividade na Praça da Bíblia. 3) Parte de graduandos e professores envolvidos na execução 

do trabalho. 4 a,b) Peças demonstrativas de modelo de aparelhos reprodutores femininos e 

masculinos. 5) Alguns métodos contraceptivos femininos. 6) Preservativos femininos e 

masculinos e folhetos demonstrativos que foram distribuídos para a sociedade.  

 

Participaram das apresentações o total de 104 jovens e adultos (de 13 a 39 anos), tendo 

como público-alvo principal os adolescentes (constatando que 70% dos estudantes tinham de 

16 a 18 anos e mediana de 17 anos) (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Faixa etária dos participantes da apresentação na Escola Estadual 13 de Maio – 

Tangará da Serra – MT, durante as atividades de práticas curriculares dos graduandos em 

Ciências Biológicas e Enfermagem da UNEMAT - Tangará da Serra – MT, realizado no dia 

07/Maio/2010 

 

Idades Participantes 

13 - 19 86 

20 - 25 15 

26 - 34 2 

35 - 39 1 

TOTAL 104 

 

 

Dentro desse contexto foi possível concluir que grande parte dos interessados eram 

adolescentes, com maior porcentagem de mulheres (Figura 7), indicando grande preocupação 

de pessoas do sexo feminino em instrução no uso correto de preservativo para assegurar-se 

com relação ao parceiro sexual, não descartando também a possibilidade de curiosidade com 

relação principalmente aos preservativos femininos. Essa tendência em proteção sexual mais 

evidente no sexo feminino indica uma maior autonomia das mulheres nas decisões sexuais, 

mostrando que hoje em dia as mulheres estão ganhando espaço nos assuntos relacionados a 

sexualidade. 

 

 

Figura 07: Porcentagem dos participantes com relação ao sexo durante as atividades na 

Escola Estadual 13 de Maio - Tangará da Serra – MT no dia 07 de Maio de 2010 
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A partir da realização deste trabalho, foi possível comprovar e constatar que o assunto 

(que envolve sexualidade) é de grande interesse, portanto deve ser mais explanado nas 

Escolas e na cidade de modo geral, merecendo assim receber mais incentivos e apoio das 

instituições de ensino. No ponto de vista de treinamento para atividades docentes, foi possível 

comprovar ainda a importância do incentivo em exposições orais, a fim de promover a 

desenvoltura acadêmica dos graduandos, uma vez que tal prática deveria ser frequentemente 

utilizada dentro dos cursos das diversas áreas. 
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