
FAIXA A – PROPOSTAS ATÉ R$2.800,00

Lista FINAL de propostas aprovadas para o Edital de Fomento 2019

Classificação Propostas Aprovadas Nota Valor 
Aprovado

1 Trabalhando o lúdico com crianças 
hospitalizadas como proposta de promoção
da saúde 

10,00 2.400,00

2 Auxílio técnico para a caracterização 
sico-química de alimentos desenvolvidos

nas agroindústrias de Santo Antônio da 
Patrulha/RS

10,00 2.800,00

3 Troca de livros: socializando a leitura 10,00 2.400,00
4 Formação Con nuada de Alfabe zadores 

no Contexto da Escola- RIO GRANDE -RS
10,00 2.400,00

5 Debates Escolares 9,70 2.587,20
6 A vidades Físicas e de Lazer para a 

Terceira Idade
9,50 2.400,00

7 PROGRAMA ARTE E MATEMÁTICA: 
POSSIBILIDADES INTERDISCIPLINARES 

9,50 2.400,00

8 Fortalecimento da Associação Ecológica 
de Recicladores de São Lourenço do Sul – 
ASSER

9,30 2.799,60

9 CIRANDAR: rodas de inves gação desde a 
escola *

9,20 2.255,80

10 Doação de Órgãos nas escolas de ensino 
fundamental

9,00 1.600,00

11  O conhecimento acadêmico a serviço da 
qualidade da água e dos sedimentos da APA
da Lagoa Verde – segunda etapa. *

8,60 2.800,00

* Nota final e classificação da proposta após análise dos recursos.

As  primeiras  11  propostas,  por  ordem  de  classificação  foram  aprovadas  e  serão
contempladas  com  os  valores  aprovados,  conforme  o  desbloqueio  da  execução
orçamentária da instituição.

A  diretoria  de  extensão  solicita  o  comparecimento  dos  coordenadores  das  ações
selecionadas para reunião de esclarecimentos e orientações quanto aos processos de



contratação de bolsistas e demais despesas dos projetos, nesta próxima quinta-feira
dia 13 de junho às 16h na sala de reuniões da PROEXC.

LISTA DE PROPOSTAS SUPLENTES

Propostas Suplentes Nota
12 TRATE - Projeto de popularização de 

tecnologias de tratamento de resíduos 
sólidos orgânicos

8,50

13 Fisica nas Artes * 8,50
14 Design Gráfico Social: desenvolvimento da 

iden dade visual de marcas
de produtos e serviços oferecidos pela 
economia informal de 
geração/complementação de
renda familiar

8,00

15 Ginás ca para Comunidade 7,50
16 Capacitação de merendeiras de escolas 

públicas de Santo Antônio da Patrulha: 
Boas
Prá cas para Serviços de Alimentação

7,50

17 Ateliê da Infância: espaço de brincadeira,
criação e educação

7,50

18 Contar, Reciclar e Encantar 7,30

19 A cidade, a utopia e sua relação com a 
natureza... *

7,00

20 Matemá ca e Olimpíadas 6,20

21 XI Mostra de Ciências e do Conhecimento 
de Santo Antônio da Patrulha

6,00

22 Seminários-rodas de conversa e 
assessorias sobre mineração na metade 
sul do RS

6,00

23 Controle de qualidade e desenvolvimento
de produto em indústria de frutas

4,50

* Nota final e classificação das propostas suplentes após análise dos recursos.


