
Ações solidárias movimentam comunidade universitária da PUCPR em Londrina 

Gincana virtual do curso de Medicina arrecadou 15 toneladas de alimento em uma 
semana 

A comunidade universitária do Câmpus de Londrina da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), além de focar nos estudos, está empenhada nas ações solidárias 
organizadas pela Área de Identidade da instituição em parceria com as organizações de 
representação estudantil. Entre março e abril, centenas de pessoas foram beneficiadas 
com alimentos, roupas e itens de higiene pessoal, além de chocolates na Páscoa. 

Uma dessas ações é a gincana Semana do Saber Ser, promovida pelo curso de Medicina 
da PUCPR em Londrina. O evento virtual está em sua segunda edição e em apenas sete 
dias arrecadou 1.064 cestas básicas, mais do que o dobro de 2020. O resultado foi visto 
em quatro salas que ficaram lotadas de donativos, destinados a entidades atendidas pela 
Universidade.  

“Todas as turmas do curso trabalharam muito nessa campanha e o resultado nos 
surpreendeu. Estávamos muito ansiosos. Apesar de a situação do país estar tão difícil, 
conseguimos arrecadar 15 toneladas de alimentos. Isso é muito significativo”, comemora 
Daniel Rossi de Almeida, presidente do Centro Acadêmico Anísio Figueiredo, que 
representa os acadêmicos de Medicina. 

Instituições beneficiadas – Na última sexta-feira (23), a Casa do Bom Samaritano, a Casa 
de Maria e o Centro de Educação Infantil (CEI) Boa Esperança receberam as primeiras 
cestas. As próximas instituições beneficiadas serão o grupo Conexões Londrina, a Toca de 
Assis e o Lar Maria Teresa Vieira. As entregas são agendadas, realizadas por estudantes 
voluntários e respeitam todos os protocolos exigidos para evitar a transmissão do novo 
coronavírus.  

A gincana Semana do Saber Ser ganhou esse nome porque promove uma reflexão e ações 
concretas, com base em valores como ser solidário, empático e companheiro.  

“Quisemos oferecer um momento mais leve, uma pausa nos estudos, para os estudantes 
se divertirem, interagirem online sem a pauta universitária e, ao mesmo tempo, 
realizarem um trabalho solidário. É muito bonito de ver a mobilização deles” comenta 
Paulo Bignardi, vice-coordenador do curso de Medicina da PUCPR em Londrina. 

Educação integral e continuada – A Área de Identidade da Universidade é responsável 
por incentivar ações solidárias no câmpus. Além da Semana do Saber Ser, o setor 
promoveu em 2021 o trote solidário e a competição de boas-vindas aos calouros, além 
de ter arrecadado quase 3 mil caixas de chocolates, que foram distribuídas a 18 
entidades, e 10 bolsas de sangue.  

“Todos os anos temos uma ótima participação dos estudantes, mas 2021 está nos 
surpreendendo. Nunca vi uma corrente de solidariedade assim”, comemora Marcos 



Tonasse, que desenvolve projetos para formação humana junto à comunidade 
acadêmica da PUCPR em Londrina. 

O câmpus também mantém atividades voluntárias e arrecadação permanente de 
agasalhos, cobertores, alimentos, fraldas geriátricas, itens de higiene pessoal e 
brinquedos.  

 


