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Os projetos aprovados com bolsa deverão apresentar os resultados parciais no Alagoas Caiite 2015.  

 

Os Projetos NÃO contemplados com bolsas poderão ser desenvolvidos a critério do coordenador do 

mesmo, sendo necessário o envio de um memorando à PROEX, comunicando sua decisão. A ausência 

dessa informação será interpretada, pela PROEX, como a não realização do mesmo. 

 

 

 

 



PROJETOS APROVADOS COM BOLSA - 25 

EM ORDEM ALFABÉTICA 

 

A contribuição dos resíduos sólidos gerados no Centro de Tecnologia - CTEC, para a cooperativa de reciclagem de Alagoas – 

COOPREL. 

 

             A cultura corporal. 

 

                         A s p e c t o s Clínicos, Epidemiológicos e Educacional da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no Estado de 

Alagoas. 

 

              Atividade multidisciplinar de ação e reflexão – AMAR. 

 

Cuide bem do seu bebê. 

 

                   CULTIVANDO A SAÚDE E PRATICANDO O LAZER NA HORTA - Promoção da alimentação adequada e 

saudável e do lazer a partir da implantação de hortas em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) e em um Centro de  Educação Infantil (CEI).  

 

                      CULTURAS AGRESTES: livretos de referências culturais de Arapiraca. 

  

                    Do agogô ao beatbox: Violência, Racismo e Cultura Hip-Hop em Maceió. 

 

                    Feijão com Arroz (FCA): o dia-a-dia da nutrição e alimentação saudável.  

                    



 

Garantindo o Direito Humano à Alimentação Adequada no espaço universitário: Consolidação da Compra Institucional  

de Alimentos da Agricultura Familiar e Reforma Agrária e implantação da Horta Comunitária na Universidade Federal  

de Alagoas/UFAL/Campus Maceió. 

 
 

         Habilitando recursos humanos para inclusão educacional. 

 

                     Integralidade da assistência à gestante em situação de rua na prevenção de agravos a saúde materno-infantil.  

 

               Hortas educativas comunitárias como indutor das dinâmicas comunitárias, educação ambiental, alimentação saudável e 

sustentável. 

 

             Memórias e narrativas da resistência: a luta pela moradia na Vila dos Pescadores do Jaraguá. 

 

                 Monitoramento, controle sustentável de pragas e doenças e pós-colheita em laranja lima (Citrus sinensis (L.) Osb.)  

(Rutaceae) com produtores do APL. Fruticultura do Vale do Mundaú, AL.  

 

        Nutrição e saúde da população materno-infantil das comunidades remanescentes dos quilombos do Estado de Alagoas: III Curso  

de Capacitação de Agentes de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

       PROJETO RESGATAR - resgatando a cidadania e a humanização na assistência a crianças e acompanhantes dos setores  

de queimados e pediatria do Hospital Geral do Estado.  

 

        Promoção da saúde de dependentes químicos da casa do Servo Sofredor e Casa Betânia, Maceió-AL. 

 

                 Quem ama, cuida!. O que sabem os adolescentes do ensino basico publico sobre HPV. 

                  



 

Reconstruindo elos: formação social, cidadã e humana para pessoas privadas de liberdade. 

 

                  SALA DE CUIDADOS ANTÔNIO PIRANEMA - diálogo com as práticas integrativas complementares e a educação 

popular. 

 

               Sociedade da alegria. 

 

                         Um método investigativo de trabalho nas transformações sociais e na produção de conhecimentos através do PAESPE. 

 

               Valorização dos Conhecimentos Cotidianos dos Educandos do Projeto Educacional Solidário Grota do Rafael. 

 

Zero trans: preparações alimentares sem gordura trans para a saúde da população. 

                 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETOS APROVADOS SEM BOLSA 

EM ORDEM ALFABÉTICA 

 Abordagem baseada em Projetos para a aprendizagem do Raciocínio Científico utilizando Fábulas. 

 

 Ações para a sustentabilidade da piscicultura no município de Messias/AL. 

 

Adequação de tecnologias do setor produtivo animal e vegetal da área agrária de Joaquim Gomes. 

 

Atenção ao idoso: ações multiprofissionais de saúde. 

  

     Auxílio Computadorizado ao Diagnóstico do Câncer de Pulmão Utilizando Descritores Gemétricos 3D. 

  

 A filosofia da práxis na periferia. 

 

 Alojamento conjunto como espaço para a promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde materno-infantil: integração  

ensino-serviço 

 

 Cadastro territorial e uso de alternativas sustentáveis para a recuperação de áreas de risco geológico alto e muito alto, Maceió/AL. 

 

       Capacitação dos alunos da escola pública em raciocínio lógico e informática. 

 

             Construção de práticas interdisciplinares envolvendo o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação e o Sujeito com Transtornos 

 do Espectro Autista em diferentes contextos educativos. 

 

 



 Crianças e múltiplas linguagens: o trabalho com tablets na Educação Infantil. 

 

  Criando laços entre empreendedores sociais e a Universidade Federal de Alagoas. 

  

           
 

Divulgando o conhecimento da fauna marinha, visando a preservação dos ecossistemas costeiros de Alagoas. 

 

         Educação em saúde. 

 

                  Embarcações tradicionais à vela em Alagoas. 

 

Ensinar e Aprender Desenvolvendo Ações de Saúde Coletiva – EADASC 2014/2015 

 

                Epidemiologia e programa de promoção de saúde bucal para pacientes diagnosticados com câncer na região crânio-cervical  

e torácica, submetidos ao tratamento antitumoral, com base na prevalência de bactérias e fungos oportunistas da cavidade bucal. 

 

Escolha da via de nascimento: Percepção de gestantes e da equipe obstétrica. 

 

             Estágio superviosionado em gestão: a inserção da temática educação em direitos humanos na escola. 

 

Formação de grupos de autocuidado em hanseníase em duas unidades básicas de saúde em Maceió-AL. 

  

          Implantação de um sítio do WLCG (Worldwide LHC Computing Grid). 

 

             Materiais didáticos na prática docente dos professores do ensino fundamental. 

 

            Mediação de conflitos nas escolas. 

                 



 

Mortalidade de mulheres negras por parto e puerpério, em Alagoas: trajetórias terapêuticas e causas evitáveis. 

 

        O Barato da Física. 

 

                  O Fruto da Fé: Documentário dos 101 anos do jornal O Semeador. 

 

              Ocorrência de enteroparasitoses em moradores do povoado Mangabeira na zona periurbana do município de Pilar (Alagoas, Brasil). 

 

       Pacientes oncológicos portadores de feridas do Centro de Alta Complexidade Oncológica (CACON/HUPAA): Uma Pesquisa-Ação  

com intervenções de Enfermagem e educação em saúde. 

 

Pesquisa ação na formação de educadores de língua inglesa: letramentos e transculturalidade. 

 

          Pesquisa-ação e iconografia do patrimônio cultural, histórico, natural e imaterial: os usos do Espaço público das feiras-livres, praças  

e praias em 4 cidades alagoanas. 

 

Plano de parto: pesquisa-ação com intervenção de educação em saúde. 

 

   Plantas medicinais utilizadas como antissépticos: visão dos raizeiros e da população. 

 

           Projeto de concepção “flutuador acessível”: inclusão social das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida em passeios  

de jangada às piscinas naturais da cidade de Maceió. 

 

 Projeto de vulnerabilidade e riscos aos acidentes e à violëncia entre escolares e adolescentes. 

  

          



Promoção e Prevenção à Saúde da Criança e do Adolescente na Comunidade do Andraújo. 

 

           RECONHECER: A produção social da convivência acadêmica. 

 

              Recuperação nutricional de crianças e famílias com agravos nutricionais do município de Maceió/ capacitação das equipes de saúde  

da família da 7° região administrativa de Maceió. 

 

 Redusal: Estratégias para diminuir o consumo de sódio na alimentação da população. 

  

            Renascer: Encaminhamento jurídico dos moradores de rua aos órgãos essenciais à justiça. 

  

           Samu nas escolas. 

 

                   SAÚDE LÚDICA: O lúdico como estratégia de promoção da saúde da criança. 

 

Serviço a Comunidade em Educação, Prevenção e Diagnóstico das Doenças Bucais, com Enfoque no Câncer Bucal. 

 

            SOS Amamenta: Promovendo, protegendo e apoiando o aleitamento materno no Hospital Universitário de Maceió-Alagoas. 

 

       Tecnologias em ação na escola. 

 

                 Tratamento de feridas em pacientes na Unidade de Terapia Intensiva: adequação ao formulário de tratamento de feridas T.I.M.E.  

para pacientes críticos.  

 

     

            


