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PROPOSTA DE EVENTO DE EXTENSÃO: 

 

Festival “Corpo, expressão e movimento (CEM)” 

 

Data: 26/10/2019  Carga horária: 6 horas 

 

Vagas alunos: 100    Vagas Servidores: 50     Vagas para a Comunidade: 20 

 

Valor: gratuito 

 

Período de inscrição: 14 a 22 de outrubro de 2019. 

 

Local: link do google docs a ser criado 

 

Condições: ser estudante ou servidor da UFPR que realizem atividades no 

Campus Pontal do Paraná (CPP) - Centro de Estudos do Mar (CEM) e/ou ser 

munícipe na cidade de Pontal do Paraná. 

 

Responsável: Profª Lauren Machado Pinto- coordenadora da Unidade de Apoio 

Psicossocial da PRAE. 

 

Critérios para inscrição: ser estudante de graduação ou pós-graduação e/ou 

servidor da UFPR que realizem atividades no Centro de Estudos do Mar e/ou 

ser munícipe na cidade de Pontal do Paraná. 

 

Local de realização: Centro de Estudos do Mar (CEM) – Campus Pontal do 

Paraná 

 

Público alvo: Estudantes e servidores da UFPR que realizem atividades no 

Centro de Estudos do Mar e/ou munícipes da cidade de Pontal do Paraná. 

 

Objetivo-geral: Promover e instrumentalizar os participantes quanto ao 

desenvolvimento de práticas de autocuidado ligadas às práticas integrativas e 
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complementares (PICs), de modo que os mesmos possam reproduzir estas 

práticas em seu cotidiano. 

 

Programação: 

O evento tem previsão de início para as 11h00min no espaço do Campus do 

Centro de Estudos do Mar (CEM). Simultaneamente ocorrerão oficinas e 

atendimentos gratuitos à comunidade, de diferentes práticas ligadas as PIC’s.  

 

Às 11h00min haverá uma oficina de Qi Gong na sala Mar Vermelho e será dado 

início aos atendimentos gratuitos à comunidade nas modalidades de 

reflexologia, auriculoterapia, cromoterapia, reiki e auto-reflexologia, 

consecutivamente nas salas Índico e Pacífico. Os atendimentos serão realizados 

nas salas de atendimento médico e outras ligadas a rotina administrativa do 

setor. 

 

A partir das 14h00min até 18h00min serão ofertadas simultaneamente as 

seguintes atividades: 

 

Palestra: Alimentação com consciência: Energia dos alimentos 

Duração: 2 horas 

Descrição: Os alimentos não têm somente a função mecânica de gerar energia 

e nutrientes para viabilizar o bom funcionamento do corpo. Assim como cada ser 

vivo tem uma singularidade, os alimentos também o tem. A escolha dos 

alimentos deve ser baseada na qualidade e variedade do alimento. Ele nutre sua 

mente, seu corpo, seu espírito. Tudo o que compõe quem você é. Será dado 

uma palestra a respeito desta temática, enfocando a escolha de alimentos e 

desenvolvimento de alimentação saudável com foco no consumo diário de 

alimentos e combinação alimentar durante as refeições.  

Número de vagas: 40 

Local de realização: Auditório do Centro de Estudos do Mar (CEM) 

Ministrante: Camila Valore 
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Oficina: Horta caseira 

Duração: 2 horas 

Descrição: Ter à mão um tempero fresco ou uma hortaliça que nós mesmos 

cultivamos é uma experiência que enriquece nossa alimentação. Vamos falar 

sobre quais plantas melhor se adaptam ao cultivo domiciliar, localização da horta 

em casa, que tipo de containers usar, alguns cuidados como irrigação, adubação, 

colheita e alguns problemas que podem surgir e como resolvê-los. Os 

participantes levam uma mudinha para casa.  

Número de vagas: 20 

Local de realização: Espaço externo ou sala Antártico 

Ministrante: João Delfrate 

 

Oficina: Qi Gong 

Duração: 1 hora – oferta de uma oficina às 11h00min e outra às 15h00min 

Descrição: Qi Gong são técnicas corporais provenientes da milenar Medicina 

Tradicional Chinesa. A série de movimentos tem por objetivo mobilizar nossa 

Energia Vital buscando reestabelecer o equilíbrio físico, mental e emocional. Os 

participantes serão instrumentalizados quanto ao desenvolvimento de práticas 

ligadas a esta técnica. 

Número de vagas: 15 (cada oficina) 

Local de realização: Sala Mar Vermelho 

Ministrante: Isabela Itice 

 

Oficina: Expressão arteterapêutica 

Duração: 2 horas 

Descrição: Utilizaremos a arte para mediar a expressão de nossa 

individualidade, necessidades, desejos e intuições. Uma oficina para resgatar 

nosso poder criativa e imaginativo.  

Número de vagas: 12 

Local de realização: Sala Mar Morto 2 

Ministrante: Izabella de Oliveira Rodrigues 
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Oficina: Meditação: um mergulho interior 

Duração: 1 hora – oferta de uma oficina às 14h00min e outra às 15h00min. 

Descrição: Nesta oficina de meditação aprenderemos técnicas que facilitam a 

prática de focar a mente em um objeto, pensamento ou atividade em particular, 

visando assim alcançar um estado de clareza mental e emocional 

Número de vagas: 15 (cada oficina) 

Local de realização: Sala Mar Morto 1 

Ministrante: Mirian Martins Lima 

 

Oficina: Roda de conversa com estudantes (In)gressos 

Duração: 2 horas – oferta de uma roda de conversa das 14h00min às 16h00min 

Descrição: A roda de conversa com estudantes (In)gressos visa oportunizar ao 

calouro uma reflexão-ação a respeito da condição de ser calouro e buscar 

estratégias de ampliação das possibilidades de permanência e vivência 

acadêmica na Universidade. 

Número de vagas: 30 

Local de realização: Sala Mar Adriático 

Ministrante: Psic. Maria Angelica Bueno.   

 

Oficina: Hatha Yoga 

Duração: 1 hora – oferta de uma oficina às 14h00min e outra às 15h00min 

Descrição: Oficina com técnicas de alongamento e exercícios de respiração e 

meditação que poderão ser utilizadas pelos alunos no dia a adia. 

Número de vagas: 15 (cada oficina) 

Local de realização: Quiosque do CEM 

Ministrante: Sibele Lemos 

 

Oficina: Dançaterapia 

Duração: 2 horas – oferta de uma oficina das 14h00min às 16h00min. 

Descrição: Proposta de dançaterapia que busca atravessar os conhecimentos 

das danças do oeste africano com as metodologias e técnicas desenvolvidas 

para a criação e início do Grupo Afro cultural Ka naombo, grupo de fundamental  
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importância para a história das danças negras de Curitiba. Através do significado 

de “Corpo como casa”, enquanto lugar simbólico de pertencimento e existência 

utilizado pela pesquisadora Luciane Ramos, a oficina busca conectar como o Ka-

naombo e sua técnica trouxe essa primeira consciência corporal e noção de 

pertencimento aos seus integrantes através da “dança afro”. 

Número de vagas: 25 

Local de realização: Sala Mar Báltico 

Ministrante: Laremi Paixão da Silva  

 

Ao final do evento às 16h00min, todos os participantes da atividade serão 

convidados para uma vivência de dança circular a beira mar, com duração de 

aproximadamente 1 hora, dando-se encerramento da atividade. A Profª Dra. 

Christianne Siegmann será responsável por coordenar esta atividade.  

 

Metodologia: 

Trata-se de um evento que propõe-se a desenvolver atividades na perspectiva 

expositiva dialógica, na instrumentalização de práticas e vivências por meio de 

oficinas.  

 

Observações 

Durante o evento, voluntários serão responsáveis por auxiliar os ministrantes, 

bem como orientar o público quanto a realização das atividades.  

 

A PRAE irá realizar o translado de ônibus de Curitiba ao CEM, de modo que no 

horário das 13h00min irá buscar alunos e interessados no evento no Campus 

Mirassol com retorno à Mirassol às 17h00min. Medida esta a fim de garantir a 

participação de alunos deste campus também no evento.  

 

 

 

 

  


