
 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS - PROEX 
 
RELATÓRIO  
 
TÍTULO DA EXTENSÃO 
 
 
SOBRE A ATIVIDADE 
 
O evento é uma iniciativa da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, da Pró-
reitoria de Assuntos Estudantis da UEPG e tem por objetivo refletir sobre as demandas 
psicossociais e jurídicas que envolvem o tema do autismo no contexto universitário, 
junto dos alunos, professores, profissionais da UEPG e de demais instituições de 
Ponta Grossa e comunidade em geral. Atuam no evento como parceiros a Associação 
de Proteção aos Autistas - APROAUT e o Núcleo de Estudos e Pesquisa Estado, 
Políticas Públicas e Práticas Sociais. O evento foi realizado no dia 25/04/2019 das 8h 
às 11h30 no Auditório do PDE. 

Início às 8h. 

Credenciamento das 8h às 8h30 

Mesa de Abertura: Às 8h45' 

Início das exposições: 9h00 

- Painelistas: 

Karla Fernanda Paulino (Psicóloga - APROAUT) - Autismo: demandas psicológicas 

Marcia Fidelis de Abreu e Magda de Fátima Tenório (Assistentes Sociais - APROAUT) - 
Autismo:demandas sociais 

Nara Luiza Valente (Advogada e Pesquisadora do tema) - Autismo: demandas jurídicas 

Término: 11h3 

Não houve alteração no programa que estava previsto, o qual foi executado sem 
dificuldades. A partir do evento estabeleceu um trabalho em parceria entre a Diretoria de 
Ações Afirmativas e Diversidade e a APROAUT – Associação de proteção aos autistas de 
Ponta Grossa. 

 
PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

Início às 8h. 

Credenciamento das 8h às 8h30 

Mesa de Abertura: Às 8h45' 



Início das exposições: 9h00 

- Painelistas: 

Karla Fernanda Paulino (Psicóloga - APROAUT) - Autismo: demandas psicológicas 

Marcia Fidelis de Abreu e Magda de Fátima Tenório (Assistentes Sociais - APROAUT) - 
Autismo:demandas sociais 

Nara Luiza Valente (Advogada e Pesquisadora do tema) - Autismo: demandas jurídicas 

Término: 11h30 

 
AVALIAÇÃO 

 
 Discorrer Sobre os Resultados Alcançados Quanto a: 
 

a) Relevância acadêmica e social da proposta; 
 

O painel: O Autismo na Universidade: demandas psicossociais e jurídicas. Tratou-
se de um evento que inseriu no conjunto de ações de caráter educativo iniciadas pela 
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade e pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, 
desde a sua criação no início deste ano de 2019, na UEPG, que vislumbrou lançar luzes 
sobre questões que revelam a pluralidade presente nesse universo de possibilidades, 
chamado universidade. Debater o autismo na universidade é enfrentar um tema complexo 
e de extrema importância para a inclusão das pessoas autistas no ensino superior e nos 
diversos espaços da sociedade de maneira geral. Foi, portanto, uma ótima oportunidade 
para buscarmos a compreensão sobre nós mesmos e sobre o outro, alçando meios para a 
humanização de nossas relações e para nosso enriquecimento como pessoas e cidadãos 
de direito. O exercício da alteridade é um caminho para a constituição relações de 
convivência mais libertárias e justas.  O acesso ao conhecimento é, neste processo, um 
dos meios pelo qual nos amparamos afim de construir em nosso cotidiano possibilidades 
para a ampliação de nossa visão sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Esta nossa 
visão com certeza se amplia ao exercitarmos novas maneiras de olhar e se relacionar com 
o mundo e com as outros. Nesta perspectiva o presente painel refletiu sobre as demandas 
psicossociais e jurídicas que envolvem o tema do autismo no contexto universitário. A 
Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2008, decretou o dia 2 de abril como o 
dia Mundial da Conscientização do Autismo. Assim, ações realizadas no mês de abril que 
têm como tema o autismo se inserem numa campanha mundial de conscientização sobre 
o tema.  

 
b) Contribuição para o redimensionamento curricular da universidade; 

 
O painel se insere no conjunto de atividades de extensão que agregadas às atividades 

de ensino podem proporcionar a qualificação da articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão, na perspectiva da curricularização da extensão.  
 
 
c) Atendimento de demandas sociais; 
 



A UEPG se insere neste contexto e, no dia de hoje, faz valer essa luta pela 
conscientização sobre o autismo no âmbito das relações universitárias e da comunidade em 
geral. Congrega, neste sentido, diálogo e parceria com a APROAUT, associação responsável 
pelo atendimento das pessoas autistas no município de Ponta Grossa, e com o Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Estado, Políticas Públicas e Práticas Sociais, trazendo para este painel 
profissionais que atuam cotidianamente na defesa e promoção da pessoa autista, seja através 
do atendimento às múltiplas necessidades de público, seja produzindo conhecimento sobre o 
tema. 
 

c) Articulação com o ensino e a pesquisa; 
 

O painel contou entre outras questões, com exposição de dados de pesquisa de 
mestrado em ciências sociais aplicadas, da instituição e a parceria de um Núcleo de Pesquisa 
da UEPG, portanto houve articulação entre pesquisa e extensão, diretamente. 
 
e) Resultado final obtido; 
 

O painel atingiu seu objetivo, alcançando a comunidade universitária da UEPG e de 
outras instituições de ensino superior, além da comunidade pontagrossense que também 
participou do evento. Congregou, neste sentido, diálogo e parceria com a APROAUT, 
associação responsável pelo atendimento das pessoas autistas no município de Ponta 
Grossa, e com o Núcleo de Estudos e Pesquisas Estado, Políticas Públicas e Práticas 
Sociais, trazendo para o painel profissionais que atuam cotidianamente na defesa e 
promoção da pessoa autista, seja através do atendimento às múltiplas necessidades de 
público, seja produzindo conhecimento sobre o tema.  O evento atingiu a expectativa de 
participantes. Estes foram oriundos da UEPG, APROAUT, Hospital Regional, Colégio Borel, 
APAE, UNOPAR, SECAL, entre outras instituições do município e região. 
 

 

 

 


