
  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

 

RESULTADO DA PRÉ-SELEÇÃO DAS PROPOSTAS CONCORRENTES AO 

EDITAL PROEXT MEC SESu/2016 

 

 

 

- O PAESPE na redução da desigualdade social através da educação de jovens e adultos. 

 

- A implementação da brinquedoteca e biblioteca no Núcleo de Desenvolvimento Infantil da 

Universidade Federal de Alagoas. 

 

- Ver para Crer.  

 

- Implementação de Ações de Extensão na EAD da UFAL: formação continuadas de 

professores da Rede Municipal de Ensino. 

 

- RadCom Inclusão. 

 

- Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento da aquicultura do litoral Norte de Alagoas – 

PEDAL. 

 

- Projeto de Extensão Multidisciplinar Saúde na Escola: Parceria Universidade e Comunidade. 

 

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

Toxicologia Psicossocial, como estratégia para o enfrentamento do uso do Crack e Outras 

Drogas entre adolescentes e jovens da Rede Pública Municipal de Ensino de Maceió-AL. 

 

- Programa de Promoção de Saúde Bucal para pacientes diagnosticados com câncer de cabeça 

e pescoço, em municípios do Estado de Alagoas. 

 

- Cadastro e uso de bioengenharia para a recuperação de áreas de risco geológico alto e muito 

alto em Maceió, AL. 

 

- Vivencia interdisciplinar e difusão de tecnologias rurais sustentáveis em assentamentos da 

Zona da Mata Alagoana. 

 

- ITES/UFAL: formação, articulação institucional, produção de conhecimento e 

desenvolvimento de tecnologias sociais sob o eixo da incubação de Redes Locais de 

Economia Solidária. 

 

 

 



 

- Projeto AfroAtitude/UFAL e disciplina Saúde da População Negra da FAMED/UFAL, na 

perspectiva da saúde, direitos humanos, gênero, raça/etnia, junto às Comunidades 

Remanescentes de Quilombo: emponderamento, advogacy, EPS, participação e controle 

social, na interseção de educação permanente aos ACS/ESF/SUS. 

 

- Tambores. 

 

- BIOGEL+ MONELLA1 - Composições Reativas Constituídas de Produtos Inovadores 

Naturais (Metabolizadas pelo Endofítico A1a) Para Plantio de 17 Espécies Produtoras de 

Alimento com Efeito Anti-fúngico e Anti-bacterianos, Irrigadas com Ultra-Baixo Volume de 

Água. 

 

- Monitoramento de cidades inteligentes: aplicações e ferramentas. 

 

- Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo - Impressão 3D e Robótica como Ferramentas 

de Apoio ao Ensino, Inclusão Digital e Inserção Produtiva para Alunos de Escolas Públicas. 

 

- Resgate do conhecimento tradicional através da determinação do desempenho agronômico e 

diversidade genética de variedades crioulas de fava (Phaseolus lunatus l.). 

 

- A juventude quilombola do Carrasco e sua relação com o meio-ambiente. 

 

- Ácido cianídrico presente nas casas de farinha de Alagoas: avaliação ambiental, ocupacional 

e perspectivas de melhorias dos resíduos gerados. 

 

- Criando laços entre as Organizações da Sociedade Civil e a Universidade Federal de 

Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


