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Dentro das escolas, é comum que os alunos desconheçam o que é realizado
em uma universidade federal, o que ela proporciona, e como se dá o trabalho da
pesquisa em saúde. Portanto, é imprescindível criar um meio para levar a
informação aos mesmos.
O projeto tem como objetivo relacionar conceitos de biologia estudados pelos
alunos do Ensino Básico e Ensino Médio com a pesquisa desenvolvida sobre
diferentes patologias, com ênfase no câncer de boca. São realizadas atividades para
despertar o interesse dos aluno pela pesquisa na área da Saúde, ensinar os alunos
a realizar o autoexame para o câncer de boca e divulgar as maneiras possíveis de
ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Realizamos palestras sobre o que a UFRGS pode oferecer aos alunos, sobre
o corpo humano e a conscientização do câncer de boca. Também realizamos
oficinas para interagir com os alunos, ligando as atividades aos assuntos vistos nas
palestras, tentando relacionar também com o conteúdo visto em aula pelos alunos.
Além disso, aplicamos um teste, antes e depois das palestras, para avaliar a eficácia
das mesmas e o desempenho dos alunos.
Durante a aplicação das palestras e oficinas, os alunos mostraram-se muito
interessados, trazendo diversas dúvidas. O interesse pelo assunto através da
conversa foi notório. Através da análise dos resultados e das críticas obtidas no
espaço apropriado da segunda avaliação, concluímos que o projeto tem grande
aprovação dos alunos e desperta interesse nas áreas de câncer e ingresso na
UFRGS.Algumas alterações na dinâmica são necessárias para contemplar mais a
fundo a temática do câncer de boca, pois a conscientização dos perigos do cigarro e
do álcool é importantíssima para a prevenção. A criação de uma nova oficina que
trate da temática do câncer poderia ter um desempenho melhor na conscientização
do câncer.

