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Lista Preliminar Resumos Homologados 

Nome/inscrição Trabalho/Resumo 

Adilson José Pereira Junior Repositório online para fornecimento de material 

acessível 

Adriana Fraga da Silva Coisa contada! Contação de histórias, coisas e crítica 

social 

Adriano Martins Alves Coletivo “Escuta na rua”: A construção de um setting 

psicanalítico em espaço público 

Alexandre Farias Terra Produção de materiais técnicos sobre questões 

socioambientais em linguagem facilitada 

Alice Monte Negro de Paiva A potencialidade da escrita e do jornal na 

democratização dos conhecimentos acadêmicos sob a 

perspectiva do núcleo de pesquisa e extensão sobre o 

bebê e a infância – NUPEBI 

Aline Cristina Mello Til Mulheres, agroecologia e saberes populares na 

Universidade 

Aline Dorneles Cirandar FURG: sete anos de histórias na formação 

docente  

Andre Lemes da Silva Formação continua de gestores educacionais: 

interdisciplinaridade e interação dialógica 

Carla Amorim Neves Gonçalves Extensão no museu: as potencialidades educacionais de 

um museu de ciências, da academia à escola básica 

Chayane Dias Mattos  Experiência na extensão universitária: disfagia 

orofaríngea 

Daniel Porciuncula Prado Patrimônio e história ambiental: relatos de ações em 

pesquisa e extensão 

Débora Medeiros do Amaral Trupe da cultura – formação estética e saberes sensíveis 

Débora Spenassato Envelhecimento e saúde: estimulação cognitiva para 

idosos 

Edi Morales Pinheiro Junior Excursões de um laboratório itinerante: kits analíticos 

Qualitativos na avaliação da qualidade de águas naturais 

Eliane Lima Piske Educa(ação) humanizadora: programa centro de 

referência em apoio às famílias 

Elisane Dutra lucas  Conservação da biodiversidade em ambientes urbanos: 

uma reflexão em escola pública situada próxima ao 

Instituto Federal Sul-rio-grandense, Campus Pelotas – 

Visconde da Graça 

Everton Fêrrêr de Oliveira Quando a pós-graduação faz extensão: experiência do 

curso popular de estudos dos processos seletivos para o 

ensino superior 

Fabiana Loréa Paganini Stein  Ônibus laboratório: viajando com a ciência 

Fernanda Lopes Leonardi Comunicação, Cultura e Agroecologia na Universidade 

Gicelda Mara Ferreira da Silva  A universidade ao alcance de todos: a extensão 

universitária e a classe trabalhadora 
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Inácio Puntel dos Passos  Núcleo de consumo responsável: apresentando 

alternativas ao consumo 

Isabela Nunes Maroto  A sensibilização da comunidade local e acadêmica da 

FURG para o desenvolvimento da economia solidária em 

Santa Vitória do Palmar, RS, Brasil 

Isadora Vasques da Luz Levando a Paleontologia para as escolas de Rio Grande, 

RS 

Joanalira Corpes Magalhães Videocurso Educação para a Sexualidade: espaços 

possíveis para formação inicial e continuada de 

profissionais da educação 

João Marcelo Ramachiotti 

Soares Amaro 

Estratégias no cuidado da saúde dos pacientes usuários 

de substâncias psicoativas: a importância dos grupos 

terapêuticos 

Juliana dos Santos Freitas Núcleo de estudos e ações inclusivas - NEAI da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 

promovendo uma universidade inclusiva 

Juliane da Silva Carvalho Projeto de extensão: incentivo para a implantação da 

empresa júnior no curso de administração (Tapes – RS) 

Juliana Lapa Rizza Projeto escola promotora da igualdade de gênero: em 

foco as discussões de gênero e sexualidade na 

formação continuada de professores/as 

Karine Ortiz Sanchotene Projeto de extensão na área da micologia médica: 
doenças fúngicas na saúde pública 

Leonardo da Silva Greque 

Junior 

Leme: embarcando em direção aos direitos humanos 

Leonardo de Oliveira Soares Tubarões de mochila 

Letícia Ferreira Santos   Tekoá: lugar onde se é Da plateia para o palco 

Lisiane Ferreira de Lima  Sarau Literarte: ações extensionistas como artefatos de 

incentivo à leitura 

Luan da Silva Freitas Pomar agroecológico no âmbito escolar 

Liandra Peres Caldasso Fortalecimento do Fórum da Lagoa dos Patos/RS: 

participação social e popular na gestão ambiental pública 

Lyandra Gomes Almeida Águas do Rio Grande: uma abordagem didática 

extensionista para estudantes do Centro de Convívio dos 

Meninos do Mar (CCMar 

Maiara Ferreira Santos Núcleo de apoio contábil fiscal (NAF) 

Mairim Linck Piva Diluindo distâncias: programa socializando a leitura 

Marcio Vieira Oliveira Curso de férias sobre radiações solares para estudantes 

e Professores da Rede Pública de Ensino 

Maria Cristina Chaves Pires Grupo delícias solidárias: um processo de incubação 

Mariana Teixeira Pedro As plantas alimentícias não convencionais no âmbito 

escolar 

Marina Augusta Tauil Bernardo Sementes crioulas, sementes da vida: conservação e 

proteção no âmbito de atuação da articulação em 

agroecologia no Vale do Rio Pardo 

Melissa Duarte Orestes Incubadora de Empreendimentos de Economia Solidaria 

– INEESOL-SLS 

Nelson Nunes dos Santos 

Júnior 

A Escrita de Si Como Instrumento de Visibilidade para os 

Terceirizados do CEFET-MG 
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Norma Barbado Arborização urbana em Umuarama: uma sensibilização 

da comunidade por meio do Abraço Ambiental no 

Bosque Uirapuru 

Paula Regina Costa Ribeiro Mostra cultural sobre diversidade sexual e de gênero 

Paulla Hermann do Amaral Dialogando sobre violência sexual de crianças e 

adolescentes 

Pedro Henrique Benedetti 

Goveia 

Levantamento sobre o consumo de drogas entre 

adolescentes escolares no Município de São José do 

Norte, RS 

Priscila Coelho Gauterio  Feira de ciências: integrando saberes no cordão 

litorâneo - contribuições na formação de professores e 

estudantes da educação básica 

Priscila Fontes Gularte Danças populares brasileiras 2015-2019: compartilhando 

uma Trajetória 

Rafaela Oliveira Haygertt   Biblioterapia- Humanização Do espaço hospitalar na 

internação pediátrica 

Rita de Cássia Maciazeki 

Gomes 

Espaço de expressão: saúde, modos de subjetivação  

e cuidado em rede 

Roberta Avila Pereira Educação popular e extensão: entre lutas e 

(re)exitências no contexto do PAIETS 

Rúbia Cristina da Silva Passos Núcleo de estudos e ações inclusivas - NEAI da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 

promovendo uma universidade inclusiva 

Silvana Maria Bellé Zasso Ações de extensão do LAPIL- Laboratório de 

alfabetização e práticas de incentivo à leitura 

Suzielli Martins Mendonça Emprego das tecnologias de prototipagem no 

desenvolvimento de experimentos de física e astronomia 

Tainá dos Reis Garcia O ensino do corpo integrado: um olhar sobre a exposição 

“uma aventura pelo corpo humano” 

Tatiana Walter Formação continuada de gestores ambientais no 

contexto do licenciamento ambiental municipal 

Tayziane Claudio de Freitas Entrelaçando culturas: integração de imigrantes e 

refugiados da cidade de Rio Grande pelo ensino de 

português como língua de acolhimento 

Thiago Rodrigues de Freitas A experiência do projeto “agricultura familiar e segurança 
alimentar nas escolas: oficinas no município de 
Cachoeira do Sul– RS” 

Thierri Silva Pecke Fortalecimento da Associação Ecológica de Recicladores 

de São Lourenço do Sul - ASSER 

Vânia Alves Martins Chaigar NÚCLEO EDUCAMEMÓRIA (2009-2019): a 

territorialidade do educativo 

 


