
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 12/2018

SELEÇÃO DE PROPOSTAS E AGENDAMENTO DE VISITAS EM GRUPO PARA A
PROGRAMAÇÃO DA SBPC JOVEM

RESULTADO

A Pró-reitoria de Extensão torna público o resultado da seleção de propostas
para compor a programação da SBPC Jovem e de inscritos para o Trekking C&TI.
Os  proponentes  selecionados  deverão  verificar  seus  e-mails,  pois  a  Comissão
Organizadora enviou, através do sistema de inscrição, solicitação de informações
complementares que deverão ser encaminhadas até o dia 01 de junho de 2018.

Ressaltamos que, além desta solicitação, ficará em contato permanente com
os selecionados, de forma que todos devem verificar frequentemente os seus e-
mails.  Em  caso  de  dúvida,  entra  em  contato  através  do  e-mail
sbpcjovemal@gmail.com.

PROPOSTAS SELECIONADAS

Arena de Ideias

1. A voz do lúdico na sociedade escolar 
2. Automação Residencial: Uma Solução Social e Econômica 
3. Cuidados com o uso de sites de redes sociais por jovens e adolescentes 
4. Mundo da Magia - O Lúdico e a Ciência 
5. Vai Mestranda!

Central de Jogos

1. Brasil: sinônimo de desigualdade 
2. Dominó de química: aprendendo química orgânica 
3. Enigmas urbanos: cartão de visita profissional (quem é aureliano?) 
4. Football goalpost - mini gol 
5. Gamificação: playtable 
6. Geocampo: o jogo das formas geométricas no campo de futebol 

https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/48243
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49080
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49532
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50062
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50704
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50904
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50691
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50567
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50686
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49463
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50780


7. Geoquibingo 
8. Jogos de raquete: o badminton na sbpc 
9. Minha segurança alimentar 
10. Mini-voleibol: metodologia alternativa de prática esportiva 

Espaço expositivo IFES Brasileiras

Devido a organização do espaço físico, a Comissão Organizadora enviará e-mail
para os proponentes com o resultado da avaliação.

Letra Viva

1. Cantos e encantos com Anjos do Hupaa 
2. Desmistificando o racismo através do teatro: Flávia e o bolo de chocolate. 
3. Nise da Silveira no Palco 

Mostra Interativa Universitária

1. Atividades explorando a matemática nas profissões: desafios de lógica, 
palavras cruzadas e caça palavras 

2. Conhecendo a ciência e tecnologia aplicada ao desenvolvimento esportivo 
3. Experimente a química com a aprendizagem baseada em problemas 
4. Exposição de um manipulador robótico fabricado com impressora 3d. 
5. Exposição tátil - “O mundo em nossas mãos” 
6. Massagem: estreitando vínculos
7. Mostra entomológica: Mundo dos Insetos 
8. Muda vocal e voz transgênero
9. O Silêncio que Grita 
10. Oficina de Postura e Equilíbrio 
11. Prevenção de perda auditiva para jovens
12. Projeto PET Multiplica: relato de uma experiência

Oficinas Criativas

1. Ciência da Marvel – Vingadores
2. Descobrindo a Geometria nos Tangrans
3. Existência  e  Unicidade  dos  Cinco  Poliedros  de  Platão  com  Materiais

Concretos 
4. Extratos vegetais e sua utilização na produção de papel indicador e pintura

artesanal 
5. Internet Responsável 
6. Jogo cênico – a arte da prontidão 
7. Ler, falar e sentir: cordel, poesia e linguagem corporal
8. Matemágica - O Lúdico e a Matemática 
9. Oficina de criatividade 
10. Oficina de Foguetes de Garrafa PET 

https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50701
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50740
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49107
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50211
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49549
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49410
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50391
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/48883
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49972
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49393
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49393
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50431
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49157
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50558
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/49357


11. Oficina:  “Educação  Ambiental  e  Promoção  da  Saúde:  Escola  Alerta
Construindo a Sustentabilidade”

12. Preta poeta: (re) descobrindo a palavra negra 
13. Produção de biofertilizantes e cultivo de plantas 
14. Projetos escolares para feiras de ciências 
15. Teatro do oprimido em cena 

Trekking C&TI

Todas as escolas inscritas foram aprovadas.

Maceió, 28 de maio de 2018.

Profa. Dra. Joelma de Oliveira Albuquerque
Pró-reitora de Extensão

Coordenação Geral da SBPC JOVEM

https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50277
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/50695

