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- O PAESPE como um vetor na redução das desigualdades através da 

educação de jovens e adultos para inclusão social. 

 

-Programa de apoio didático-pedagógico ao educador do agreste e sertão 

alagoano (PRODPEAL). 

 

- O Despertar Socioambiental dos Carroceiros da Região Lagunar de 

Maceió-AL. 

 

- Projeto Andante: música, educação e sociedade. 

 

- Incubadora de Empreendimentos Culturais e Artísticos - IncArte/UFAL – 

2015. 

 

- Promoção da saúde a partir da promoção da alimentação adequada e 

saudável em todas as fases do ciclo da vida. 

 

- Fortalecimento da Agricultura Familiar nos Assentamentos da Mata 

Alagoana. 

 

- Recuperação nutricional de crianças e famílias com agravos nutricionais 

do município de Maceió. 

 

- O associativismo na agroecologia como estratégia para a geração de 

trabalho e renda naregião do sertão alagoano. 

 

- Gestão das Organizações Associativas e Empreendimentos Solidários 

 

- Organização, tratamento e disseminação do acervo do Seminário Nossa 

Senhora daAssunção de Maceió/AL. 



 

 

 

- O filé: arte e cultura no Pontal da Barra - Maceió/AL coleta deinformação 

e preservação da memória. 

 

- Nas Asas do Carcará: Projeto de conscientização e mobilização popular 

nas comunidades sertanejas por via do incentivo à cidadania e cultura no 

povoado Bom Jesus, no município de Craíbas/Alagoas. 

 

- Projeto AfroAtitude/UFAL e disciplina Saúde da População Negra da 

FAMED/UFAL, naperspectiva da saúde, direitos humanos, gênero, 

raça/etnia, junto às Comunidades Remanescentes deQuilombo: 

emponderamento, advogacy, EPS, participação e controle social, na 

interseção deeducação permanente aos ACS/ESF/SUS. 

 

- Mapeamento de Comunidades Tradicionais de Arapiraca e do Agreste 

Alagoano. 

 

- PRÓ-IDENTIDADE: A Percepção de Identidade na Educação 

Básica:gênero, etnia e sexualidade nas relações educacionais das 

comunidades Quilombolas e Indígenas do AltoSertão Alagoano. 

 

- Exercitando a melhor idade: Nutrição, Atividade física e saúde em busca 

da qualidade de vida do idoso. 

 

- Aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação, no âmbito da 

Toxicologia Psicossocial, como estratégias para o enfrentamento do uso do 

Crack e Outras Drogas entre adolescentes ejovens da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Maceió-AL. 

 

- Mediação de Conflitos na Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


