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MULHER, EMPODERAMENTO E AUTOCUIDADO CRISTIANE ROCHA SILVA 30 10 UFPR LITORAL
Ciclos femininos, parto, fertilidade, contraceptivos, ginecologia 
autônoma, cosméticos naturais, intuição, auto-estima, constructos
sociais,  auto-cuidado.

DEUTSCH ICH LUIZ EVERSON DA SILVA 20 05 UFPR LITORAL

O estudante é introduzido à linguagem funcional e básica do dia a 
dia. Introdução à cultura e comida alemã. Elaboração das diferenças
entre hábitos brasileiros e alemães. Frases de estrutura simples no 
presente e no passado. Substantivos usados no singular e plural 
com os devidos artigos e casos (nominativo e acusativo). Treinar o 
estudante para ler, entender e selecionar informações, faladas e 
escritas.

VIVÊNCIAS EM SAÚDE NEILOR VANDERLEI KLEINUBING 20 - UFPR LITORAL

O módulo tem por finalidade de, a partir da realidade vivenciado 
nos estágios, aprofundar o estudo teórico e prático a partir das 
construções históricas de atenção à saúde, os processos de trabalho;
os modelos assistenciais em saúde, discutir o conceito e a prática de
Atenção em Saúde como a forma mais racional de organização dos 
Sistemas de Saúde existentes no Brasil e no mundo.

CAIÇARICH BEATRIZ LEITE FERREIRA CABRAL 30 10 UFPR LITORAL

Noções teóricas sobre cultura e ambientes caiçaras no litoral do 
Paraná. Realização de pesquisa, debates, entrevistas, exposição de 
material audiovisual, aulas de campo ou proposição de atividades 
de aprendizagem para abordar temá cas de interesse da turma.  

PATRIMÔNIO, PAISAGEM E FOTOGRAFIA MARCELO CHEMIN 25 05 UFPR LITORAL
Patrimônio: conceito; concepção histórica; correlações artísticas 
(literárias e fotográficas); conceito de paisagem; tombamento; 
bens patrimoniais no litoral do Paraná.

PAISAGISMO AGROECOLÓGICO GILSON WALMOR DAHMER 50 06 UFPR LITORAL
O Objetivo da atividade consiste em proporcionar processos 
educacionais transdisciplinares a partir do planejamento e execução
de projetos paisagísticos com princípios da agroecologia.

O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL? PARANAGUÁ E SEUS BENS CULTURAIS EDUARDO HARDER 35 05
MAE (MUSEU DE
ARQUEOLOGIA E

ETNOLOGIA DA UFPR) –
PARANAGUÁ*

Os direitos culturais e os estudos sobre patrimônio cultural. O olhar 
interdisciplinar os diferentes campos de conhecimento presentes. A 
cidade de Paranaguá e seu acervo de bens culturais. O Centro 
Histórico e seu tombamento pelo IPHAN e pelo Conselho Estadual de
Patrimônio Histórico e Artístico. Educação patrimonial. 
Considerações sobre projetos de ação cultural, editais e parcerias e 
termos de cooperação. (*SEM TRANSPORTE DA UFPR LITORAL)

ICH DIVULGA SAÚDE MARGIO CEZAR LOSS KLOCK 25 05 UFPR LITORAL
Divulgação em Saúde, formas de divulgação, construção de blog 
em saúde, editais, publicidade e propaganda, formas de expressão
visando a divulgação de temas relativos à saúde.

DANÇAS URBANAS GISELE KLIEMANN 18 02 UFPR LITORAL
Estudos teórico-práticos das danças urbanas e experimentos de
improvisação e composição em dança.

AFROICH ALAOR DE CARVALHO 30 10 UFPR LITORAL

O AfroICH tem como objetivo criar um espaço de práticas da cultura 
afropopular brasileira, que leve o participante a conhecer e 
experimentar algumas manifestações pertencentes a essa cultura. 
Busca também a formação de um grupo artístico para 
apresentações.

O SAGRADO FEMININO GABRIELA SCHENATO BICA 35 05 UFPR LITORAL

Proposição de atividades coletivas como rodas de camomila,
contação de histórias além de práticas corporais, manuais e
artísticas, a fim de propiciar um diálogo crítico-reflexivo sobre as
temáticas bem como estimular o auto-cuidado, a identidade e a
auto-estima.



A REALIDADE BRASILEIRA A PARTIR DE SEUS PENSADORES ANDREA FRANCINE BATISTA 40 05 UFPR LITORAL

Estudar e discutir alguns pensadores brasileiros a partir do contexto 
histórico em que viveram, analisaram e estudaram o Brasil em sua 
formação sócio-cultural, política e economica. O indicativo é 
aproximar-se do pensamento de Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre, 
Celso Furtado, Caio Prado Junior, Florestan Fernandes, Josué de 
Castro entre outros.

CINE CONHECIMENTO - MUNDO DOS ANIMES E DA ANIMAÇÃO ANTONIO SERBENA 50 05 UFPR LITORAL

O módulo abordará diversas linguagens de animação com temas 
diversos preferencialmente pela exibição de filmes longa-
metragem que circulam perifericamente a esfera comercial 
industrial e que abrangem desde o infantil ao experimental. A 
animação não será tratada apenas como assunto para crianças, 
mas como cinema de gente grande.

GRAVURA: HISTÓRIA, TÉCNICAS TRADICIONAIS E ALTERNATIVAS LUCIANA FERREIRA 25 05 UFPR LITORAL
Gravura: teoria e prática. Gravura tradicional: história, técnicas 
e suportes. Gravuras Alternativas: diferentes materiais, técnicas
e suportes para produção de gravuras contemporâneas.
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REDAÇÃO: DEMANDAS GRAMATICAIS II FÁBIO DE CARVALHO MESSA 30 05 UFPR LITORAL
Coesão e Coerência Textuais. Problemas de Argumentação. Redação
e Estilística. Figuras de Linguagem. Sintaxe do Texto. Critérios de 
Correção. Diagnóstico de Problemas de Construção Textual.

COMO UTILIZAR BANCOS DE DADOS EM SUA PESQUISA CIENTÍFICA NEILOR FERMINO CAMARGO 20 05 UFPR LITORAL
Acesso a bancos de dados públicos e manipulação dos dados com uso
modelo relacional de organização de dados, da linguagem SQL 
(Structured Query Language) e dos softwares Sqlite3 e Sqlitebrowser.

MEDITAÇÃO: UM MERGULHO EM SI SUZANA CINI FREITAS NICOLODI 25 10 UFPR LITORAL

A busca é por uma qualidade de vida que proporcione ao indivíduo 
a possibilidade de descobrir em si todo o potencial empoderador e 
ofereça subsídios para lidar com os desafios diários. Temas como o 
autoconhecimento, a influência da meditação no dia dia e na 
educação é como a mesma pode diminuir níveis de estresse e 
ansiedade serão a base do conteúdo desenvolvido.

JORNADA EMPREENDEDORA - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO UFPR
DANIEL GUSTAVO FLEIG 40 20 UFPR LITORAL

Realização de parceria com a Agencia de inovação com objetivo de 
desenvolver no setor litoral a metodologia/abordagem Jornada 
Empreendedora, desenvolvida para aproximar a universidade dos 
novos empreendedores; O que é ideação - transformação de uma 
ideia para um projeto de novo empreendedimento; Apresentação 
dos conceitos Pré-incubação de empresas e TCC inovação 
(ferramenta para desenvolvimento dos empreendedores durante 
sua jornada na UFPR); Visita as incubadoras de empresas nas IES de 
Curitiba (UFPR, UTFPR, TECPAR, PUC, Positivo); Discussão de 
ferramentas para construção de novos projetos de 
empreendimentos.

BIOQUIMIICH LUCIANO FERNANDES HUERGO 30 05 UFPR LITORAL

Propriedades da água, conformação molecular, ligações 
fracas, grupos químicos em biomoléculas. Principias 
biomoléculas.
Aminoácidos, proteínas, carboidratos, lipídeos, membranas biológicas
e transporte. ácidos nucleicos. Proteínas. enzimas Metabolismo geral.
Regulação metabólica . Biologia Molecular. Relações entre 
alimentação , exercício físico e metabolismo.

PETICH II - O RETORNO

MARCOS CLAUDIO SIGNORELLI;
CLAUDIA DANIELE STRAUB; EVALDO
RIBEIRO JUNIOR; VINICIO OLIVEIRA

SILVA; ANE BARBARA VOIDELO;
ROBERTO EDUARDO BUENO

25 03
UFPR LITORAL | 

UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DE PARANAGUÁ

O PETICH é vinculado ao Programa PET Saúde, que congrega 
estudantes dos cursos da área da saúde do setor Litoral. Tem 
como temática central a Educação Interprofissional em Saúde 
(EIP) e portanto, o trabalho em equipe, desenvolvendo atividades
práticas na rede municipal de saúde (SUS) de Paranaguá, com o 
apoio de profissionais preceptores da prefeitura e de docentes 
tutores da universidade.



DISCURSICH GEOVANA GENTILI SANTOS 30 05 UFPR LITORAL
Reflexões sobre a importância da língua/linguagem nas relações 
sociais e interpessoais, na construção da realidade e como projeção
do "eu". Discurso e as relações de poder.

HISTÓRIA AMBIENTAL
EVANDRO CARDOSO DO

NASCIMENTO
25 10 UFPR LITORAL

Bases Teóricas da História Ambiental; Sambaquis do Litoral do 
Paraná; Colonização e Imperialismo Ecológico; Usos e relações 
de poder na baía de Paranaguá; Ocupação histórica dos 
balneários; Conflitos ambientais contemporâneos.

ALFABETICH FRANCÉLI BRIZOLLA 5 15

UFPR LITORAL |
ASSOCIAÇÃO DE

MORADORES VILA
NOVA

Alfabetização e letramento de jovens e adultos na perspectiva 
sociocultural. Alfabetização e letramento como instrumento de 
formação e inclusão social. Alternativas para uma nova educaçc

COMO MELHORAR A SUA VIDA E A DOS OUTROS PEDALANDO ELSI DO ROCIO CARDOSO ALANO 15 05 UFPR LITORAL

A Bicicleta já foi considerada uma das maiores invenções 
da humanidade e eleita pela ONU o símbolo da mobilidade
sustentável, este módulo tem por objetivo apresentar 
conceitos e exemplos nacionais e internacionais, 
promovendo a discussão sobre a bicicleta em suas varias 
facetas: história, como esporte, como lazer/cicloturismo, 
como transporte, cicloativismo, politicas publicas, 
cicloempreendorismo. Promover vivencia com o uso da 
bicicleta e ao final em construção coletiva apresentar 
propostas visando à potencialização do uso e da cultura da
bicicleta no litoral paranaense.
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GINÁSTICA GERAL FÁBIO DE CARVALHO MESSA 20 05 UFPR LITORAL
Fundamentos teórico-práticos da ginástica geral - aeróbica 
e localizada - para promover socialização, integração e 
condicionamento  físico.

METODOLOGIA E NORMATIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS EWERTON LEMOS GOMES 30 05 UFPR LITORAL
Estudos dos aspectos metodológicos, técnicos e normativos relativos
ao processo de formatação e apresentação de trabalhos 
acadêmicos.

MÚSICA ATRAVÉS DOS TEMPOS PAULO HENRIQUE MARQUES 40 10 UFPR LITORAL

Apreciação de diversos gêneros e estilos musicais da história, 
através de Filmes, videoclipes e documentários, debatendo suas 
características e o contexto histórico e social em que foram criados. 
Na primeira parte, a atividade é conduzida pelo docente, na 
segunda, os(as) participantes escolhem os temas e promovem as 
audições.

PLANO DE MARKETING E CONTROLES FINANCEIROS
CLAUDIO ZANCAN E THIAGO

GOES
35 05 UFPR LITORAL

Plano de Marketing e Controles Financeiros aplicados no Plano de 
Negócios. O plano de marketing contem: sumário executivo, análise 
de ambiente, definição do público-alvo, posicionamento, definição 
de objetivos e metas, estratégias de marketing e composto 
mercadológico. Os controles financeiros abrangem: instrumentos de 
controle, capital de giro, fluxo de caixa, modelos de apuração de 
resultado e indicadores financeiros.

ILUSTRAÇÃO DE PAISAGENS NATURAIS HELENA MIDORI KASHIWAGI 15 - UFPR LITORAL
Visa explorar e aperfeiçoar técnicas artísticas visuais. As aulas 
serão alternadas entre conceitos técnico/teóricos (sala de aula) e 
observação/exercícios práticos (ambientes externos).



DIREITICH KARLA CUELLAR 50 10 UFPR LITORAL

Vivência de relações humanas simétricas e dialógicas; Estudo 
de cultura e sociedade; Experimentação da construção 
coletiva; Articulação dos saberes e desejos; estudos de temas 
contemporâneos, articulação entre direito e políticas públicas.

RPG LUIZ EVERSON DA SILVA 30 05 UFPR LITORAL

RPG como atividade criadora, possibilitando ao aluno vivenciar de 
uma forma teatral situações cotidianas. Ajudar em seu processo de 
aprendizagem de modo mais significativo.Contextualizar O RPG em 
seu valor cooperativo e não competitivo. A diversão não está em 
vencer ou derrotar os outros jogadores, mas utilizar a inteligência e 
a imaginação para cooperação com demais participantes, buscar 
alternativas que permitam encontrar melhores respostas para as 
situações propostas pela aventura. É um exercício de diálogo, de 
decisão em grupo, de consenso.

ANÁLISE DE REDES SOCIAIS, DE REDES POLÍTICAS E DE REDES SEMÂNTICAS
IVAN JAIRO JUNCKES E NEILOR

CAMARGO
25 03 UFPR LITORAL

Estudo de redes de organização social, de organizações políticas
locais ou de redes semânticas através da aplicação da metodologia 
de ARS (Análise de Redes Sociais) e do software Gephi.

ARTIGO CIENTÍFICO: OS PASSOS NA CONSTRUÇÃO DE UM TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO

ANDRÉA KNABEM 20 05 UFPR LITORAL

A artigo científico como uma das modalidades do Trabalho de 
Conclusão de Curso. As etapas de desenvolvimento de um artigo 
científico A proposta que deverá ser ajustado no primeiro dia da ICH 
em conjunto com as necessidade e demandas do grupo. 

CULTURA E EDUCAÇÃO POPULAR
MAURÍCIO CESAR VITÓRIA

FAGUNDES
15 05 UFPR LITORAL

Dimensão política e estética da educação e cultura popular. 
Manifestações da cultura e educação popular. Diálogo da Cultura 
e educação popular com a educação formal.

ESPAÇO E PODER: REFLEXÕES E PRÁTICAS SOBRE PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL

LETÍCIA AYUMI DUARTE 35 05 UFPR LITORAL

Planejamento e gestão democráticos e participativos; técnicas de 
planejamento – diagnóstico e proposição; cartografia como 
subsídio ao planejamento territorial; o plano prescrito e o plano 
realizado; legitimidade política e técnica do planejamento; contra-
mapas e o planejamento territorial subversivo; técnicas de 
mapeamento.

CÍRCULO DE LEITURA PAULO FREIRE ELISIANI VITÓRIA TIEPOLO 20 05 UFPR LITORAL
Vida e obra de Paulo Freire. Leitura compartilhada de obras de 
Paulo Freire. Construção de práticas metodológicas a partir do 
Método Paulo Freire.

RUGBY OLÍMPICO JOSÉ PEDRO DA ROS 60 10 CENTRO CULTURAL Iniciação ao esporte RUGBY, nas suas modalidades: Seven’s e 
XV, masculino e feminino.

YOGA NO COTIDIANO: PRINCÍPIOS E PRÁTICAS
PAULO GASPAR GRAZIOLA

JUNIOR E IONE MARIA
ASCHIDAMINI

25 05 UFPR LITORAL

Elementos essenciais da respiração; Respiração para aumentar 
energia; A mente e a respiração; Exercícios mentais; Dharana 
(concentração). Técnicas de concentração; Relaxamento (Yoga 
Nidra) e Asanas.

COREOGRAFICH
SUÉLEN BARBOZA EIRAS DE

CASTRO
30 UFPR LITORAL

Teoria e prática da dança. História da dança; Ritmo,
expressão corporal e composição coreográfica; Estilos de
dança (clássica, moderna, urbanas, afro, etc.).

OS MEIs NO LITORAL DO PARANÁ: DA FORMALIZAÇÃO AO SEU 
DESENVOLVIMENTO

DANIEL GUSTAVO FLEIG 40 20 UFPR LITORAL

A partir da importância social e econômica dos pequenos negócios 
no Brasil visto a desigualdade e desemprego, busca-se destacar a 
importância das políticas de apoio aos mesmos. Com destaque a lei 
128/2008 que regulamenta a criação da figura jurídica Micro 
Empreendedor Individual - MEI, e as políticas públicas decorrentes da
regulamentação da lei nos municípios, com destaque para o litoral 
do PR. Realizar pesquisa com objetivo de caracterizar os MEIs nos 7 
municípios do litoral e discutir metodologia/estratégias de apoio aos 
mesmos que são estudantes do setor litoral e/ou realizam atividades 
nas proximidades do campus em Matinhos.

INTRODUÇÃO À LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA FERNANDA FAUSTO DE ALMEIDA 15 05 UFPR LITORAL

Objetivo geral: compreender conceitos e técnicas 
cinematográficas; Objetivos específicos: apreciação de obras 
audiovisuais; discussão acerca das obras; leitura de conteúdos; 
análise crítica das obras.
Conteúdos gerais: história do cinema; unidades da linguagem 
cinematográfica; estudo de roteiro; produção de som no 
audiovisual; cinematografia; direção de arte, entre outros.



CULTURA NÁUTICA RANGEL ANGELOTTI 20 05 UFPR LITORAL

As atividades da ICH de Cultura Náutica são voltadas para aqueles
que desejam ampliar seus conhecimentos na área náutica, 
marinharia e navegação, incluindo as técnicas de construção e 
reparo de embarcações. Essa oficina será dedicada aos aspectos da 
cultura náutica paranaense e brasileira, as diferentes técnicas 
construtivas de embarcações tradicionais, canoas e caiaques a 
remos, barcos à vela, embarcações de lazer e profissionais a motor, 
abordará noções de marinharia, como trabalhos com cabos, 
sinalização e manobras náuticas, cartografia náutica, sinalização 
náutica, meteorologia, oceanografia e noções básicas de 
manutenção de cascos, velas e motores.

ESTUDOS DO BASQUETE ISRAEL MONTESUMA OLIVEIRA 40 10
UFPR LITORAL | ARENA

GURSKI
Contexto histórico, sistemas táticos, regulamentação básica e
metodologias de ensino do basquetebol.

XADREZ E ESPORTES DA MENTE EVALDO JOSÉ FERREIRA RIBEIRO 40 10 UFPR LITORAL

Objetivo: Abordar as interações verticais e horizontais com xadrez e
esportes da mente.
Procedimentos Didáticos. As aulas serão: expositivas, oficinas, 
palestras, leituras; discussões dirigidas, análise de 
filmes/documentários, sensibilizações e relatos de experiência, rodas 
de conversas. O módulo está estruturado em parceria com 
Confederação Brasileira de Xadrez Escolar; Federação Paranaense de
Xadrez Escolar; Centro Brasileiro dos Esportes da Mente; Clube de 
Xadrez Edwin Pock. As instituições parceiras possuem materiais de 
apoio para tais procedimentos: kit de xadrez gigante; kit de xadrez 
(Tabuleiros, peças e relógios para a prática do xadrez); kit do jogo 
Go; kits de jogos de damas; Kit do jogo de Mancala; Kit do Jogo da 
Onça;; Kit do jogo de Othelo; Kit do jogo Shogui da Selva e 
Tabuleiros didático para o ensino dos esportes da mente para 
pendurar em suporte com peças magnéticas para fixação no 
tabuleiro de metal.

MORRETICH/ANTONICH
RODRIGO ROSI MENGARELLI E

GILSON DAHMER
40 15

MORRETES E
ANTONINA

Esta proposta de ICH tem como objetivo estimular o exercício da 
identidade cultural, profissional e da cidadania crítica, enaltecendo o
compromisso social com as comunidades com as quais se 
relacionam os alunos e demais atores da UFPR Litoral. Para isso 
promoverá atividades pedagógicas integradas com associações 
comunitárias e outras instituições sociais de Morretes e Antonina.

BAGRICH - A ICH PARNANGUARA
VALDO JOSÉ CAVALLET E

NEILOR KLEINUBING
120 30

MAE (MUSEU DE
ARQUEOLOGIA E

ETNOLOGIA DA UFPR) –
PARANAGUÁ

Propiciar aos integrantes das Interações Culturais e 
Humanísticas espaços de protagonismo e cidadania nas 
respectivas áreas de interesse.

JOGOS E BRINCADEIRAS DE RUA: DIFERENTES TEMPOS E LUGARES
LUIS EDUARDO CUNHA

THOMASSIM
35 05 UFPR LITORAL

Esta ICH se dedica a identificar, conhecer e apreciar uma parcela 
dessa riqueza lúdica materializada nos denominados jogos 
tradicionais e jogos populares, e tambémnas brincadeiras de rua. O 
objetivo é compreender as diversas manifestações culturais 
relacionadas aos jogos e brincadeiras de rua, bem como seus 
lugares nas experiências de diferentes grupos etários, sociais e 
étnicos. Da mesma forma, pretende-se refletir e propor 
possibilidades de abordagem destas práticas como componentes 
dos currículos escolares e não escolares. O trabalho se desenvolve 
por meio de pesquisa, experimentação e sistematização de jogos 
populares e tradicionais e das brincadeiras de rua.

INCLUSICH
ANA MARIA FRANCO, FRANCÉLI
BRIZOLLA, RINGO BEZ DE JESUS

30 10 UFPR LITORAL

A inclusão como princípio socioeducativo fundamental para a 
superação de pessoas "em risco" - de marginalização, exclusão 
social ou de baixo rendimento escolar.Oficinas de acessibilidade 
para construção de ambientes inclusivos: comunicação e interação 
em Libras, conhecimentos de Braille, audiodescrição, guia-
interpretação, etc. Participação em seminário de inclusão e 
acessibilidade.

CIRANDA DE MULHERES – TEATRO DA OPRIMIDA
ÂNGELA MASSUMI KATUTA E
LÚCIA HELENA ALENCASTRO

30 10 UFPR LITORAL O Teatro do oprimido; a cultura do cuidado; feminismo e 
feminismos; comunicação não violenta.



CONCURSICH ANE BÁRBARA VOIDELO 20 05 UFPR LITORAL Curso preparatório destinados a estudantes e profissionais do 
Serviço social e outros, interessados em prestar concursos públicos, 
municipais, estaduais e federal.

PAPICH: MEMÓRIAS DE MINHA ESCOLA JOSÉ LUIZ DE SOUZA SANTOS 20 05 UFPR LITORAL

1. O ser docente e as tendências pedagógicas; 2. Sujeitos visíveis e 
invisíveis na escola: gênero, etnia e classe social; 3. Registro e 
aparatos documentais da história da Escola brasileira; 4. Relatos, 
debates e exposição de memórias e experiências escolares. 


