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RELAÇÃO FINAL DOS PROJETOS APROVADOS 
 
 

Título  Nota 
Final 

Bolsas 
Solicitadas 

Bolsas 
Alocadas 

Compartilhando as diferenças e 
promovendo a equidade na educação 
sergipana 

10,000 
 

02 
      02 

Liga acadêmica do trauma da 
Universidade Federal de Sergipe 
(LITRAUMA- UFS) 

10,000 
 

02 
 

02 

Saúde ocular em foco: melhorando a 
qualidade de vida de crianças em todo 
estado sergipano. 

10,000 
 

02 
 

02 

Educação física escolar: pedagogia 
histórico-crítica, psicologia histórico-
cultural, metodologia crítico-superadora 
teorias balizadoras do trato com o 
conhecimento lutas na rede municipal de 
Aracaju, no bairro Santa Maria 

9,940 
 

        02     02 

Projeto tecendo (rel)ações entre o campus 
prof. Alberto Carvalho e a educação 
básica na região de Itabaiana – OCMEA 
2013 

9,875 
 

        02 
 

     02 

Tratamento para crianças, adolescentes e 
adultos gagos 

9,775 
02 02 

Programa de apoio a sustentabilidade e a 
adoção de boas práticas de manejo em 
sistemas de criação de peixes 

9,775 
 

02 
 

02 

Econoar 9,750 02 02 

Atendimento radiológico a pacientes 
especiais 

9,750 
02 02 

Avaliação de crianças na Liga Acadêmica 
de Alergias Respiratórias (LARAS) 

9,750 
 

02 02 

Portas abertas para a saúde: uma ação 
interdisciplinar para o empoderamento e 
fortalecimento de vínculos. 

9,700 
 

02 
 

02 

Assistência nutricional para crianças e 
adolescentes com sobrepeso/obesidade no 
ambulatório do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Sergipe 

9,700 
 

02 
 

02 



Programa pequeno cidadão: a creche 
promotora de saúde com foco no 
desenvolvimento da linguagem 

9,600 
 

02 
 

02 

Manejo sustentável da fertilidade do solo 
na agricultura familiar em Sergipe: etapa 1 
– município de Malhador 

9,575 
 

02 
 

02 

Universidade em ação: ciência e arte como 
instrumento de educação ambiental. 

9,575 
02 02 

Ações educativas em saúde: alcoolismo 9,525 01 01 
A aplicação da terapia assistida por 
cavalos (TAC) em crianças e adolescentes 
com transtornos neuropsicomotores 

9,525 
 

02 
 

02 

O MAX/UFS: uma experiência em minha 
vida – 2013-2015 

9,500 
02 02 

Conheça-SE: educação patrimonial e 
atividade turística 

9,500 
02 02 

Diagnóstico das boas práticas de 
fabricação e avaliação da eficácia de 
treinamento para manipuladores de 
alimentos em creches – escolas públicas 
do município de Lagarto – SE. 

9,475 
 
 

02 

 
 

02 

Projeto de estímulo à doação de medula 
óssea 

9,475 
02 02 

Recortar, copiar e colar 9,475 
02 02 

A implementação da comunicação 
alternativa e ampliada na família e na 
escola: acompanhamento da inclusão 

9,475 
 

02 
 

02 

Implantação do laboratório de tecnologia e 
informação para a saúde 

9,475 
02 02 

Ações de marketing nas pequenas e 
médias empresas do setor hoteleiro em 
Aracaju. 

9,450 
 

02 
 

02 

VII olimpíada sergipana de química 9,450 02 02 

Uma proposta para disseminar o interesse 
sobre a ciência da computação no ensino 
fundamental e médio 

9,425 
 

02 
 

02 

Implantação do sistema de gestão 
ambiental pública na Universidade Federal 
de Sergipe 

9,425 
 

02 
 

02 

Avaliação técnica e econômica de 
sistemas de produção de leite do semi-
árido sergipano associado a programas de 
inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF) 

9,425 
  

 
02 

 
 

02 

Laboratório itinerante para o ensino de 
matemática – LABIEMAT 

9,415 
02 

02 
 
 



Dança na UniverCidade: escolinhas de 
dança 

9,400 
02 02 

Terceira idade e resiliência no 
enfrentamento das adversidades para 
inclusão social através de ações socio-
educativas inovadoras. 

9,375 
 

02 
 

 
02 

Ações de extensão rural no campo 
sergipano: estratégias para melhoria das 
condições de produção e de vida do 
agricultor familiar. 

9,375 
 

02 
 

02 

Humanização no pós-parto imediato: um 
enfoque da fisioterapia 

9,375 
02 02 

Escola de posturas: ações preventivas no 
cuidado corporal 

9,375 
02 02 

Estado nutricional e a adesão dos 
escolares ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar no município de 
Lagarto-SE 

9,350 
 

02 
 

02 

Nutrição no dia-a-dia 9,275 02 02 
Atenção multidisciplinar à saúde de 
paratletas de Sergipe: inclusão social, 
desempenho e melhora de capacidades 
funcionais. 

9,275 
 

02 
 

02 

Reabilitação vestibular e prevenção de 
quedas em idosos 

9,250 
02 02 

Materiais didáticos de espanhol para o 
ensino médio da educação básica 
sergipana e para os cursos iniciais de 
língua para comunidade (CLIC) 

9,250 
 

02 
 

02 

Sorria criança 9,250 02 02 
Avaliação da sanidade animal em criação 
de ovinos e dos fatores de risco associados 
à infecção parasitária em comunidades 
rurais do agreste sergipano 

9,200 
 

 
01 
 

 
01 

UFS em movimento 9,175 02 02 
Assistência nutricional no 
acompanhamento de pacientes em pós-
operatório de cirurgia bariátrica do serviço 
ambulatorial do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Sergipe. 

9,175 
 
 

02 

 
 

02 

Projeto NutriAção: assistência nutricional 
e ações educativas para atletas e 
praticantes de atividade física em Aracaju 

9,150 
 

02 
 

02 

Construção de um bioreator-secador-solar 
para a obtenção de concentrados proteicos 
para a ração animal, produzidos através do 
enriquecimento de resíduos de frutas das 
indústrias sergipanas processadoras de 
sucos de frutas. 
 

9,125 

        02      02 



Avaliação da função respiratória e 
orientações de proteção à saúde pulmonar 
de trabalhadores rurais do polo citricultor 
da região de Lagarto – SE 

9,125 
  

02 
 

02 

Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular – 
LICASE 

9,125 
02 02 

Projeto pequeno cidadão: inter-relação 
entre saúde auditiva e educação 

9,100 
02 02 

Mídias na educação – aluno integrado  9,075 02 02 
Projeto de prevenção e diagnóstico da 
hanseníase 

9,075 
02 02 

Gestão de escolas públicas de ensino 
fundamental em Aracaju 

9,050 
01 01 

O Atheneu Sergipense: um lugar de 
memória da educação 

9,050 
02 02 

Que Universidade é essa? Conhecer para 
permanecer. 

9,025 
02 02 

Cena ensina 9,025 02 02 
Projeto “educação integral em discussão” 9,000 02 02 
Projeto de disseminação de praticas 
visando sociedades sustentáveis 

9,000 
02 02 

Capacitação para implantação das boas 
práticas de manipulação em uma 
instituição filantrópica de longa 
permanência de idosos em Lagarto-SE 

8,950 

 
02 

 
02* 

(utilizados 
os 

critérios 
de 

desempate 
constante 
no edital) 

Ateliê da saúde: produção de tecnologias 
educativas como instrumento para 
prevenção das DST/HIV/ais em 
adolescentes escolares de Lagarto-SE 

8,950 

        02 01 

Educação em saúde para prevenção de 
feridas crônicas em pacientes com 
mobilidade física diminuída 

8,925 
 

 
02 

01 

Atividade física e promoção da saúde 
através dos exercícios de musculação para 
a comunidade do Campus da UFS em São 
Cristóvão e Rosa Elze. 

8,925 

       02 01 

Orientação a pais e a prevenção de 
necessidades educacionais especiais 

8,925 
02 01 

DATALUTA Sergipe: banco de dados da 
luta pela terra 

8,925 
02 01 

Saúde em quadrinhos: o lúdico como 
ferramenta para consciência corporal e 
proteção da saúde infantil 
 

8,900 

        02 01 



Programa de desenvolvimento e 
capacitação de empresários juniores de 
Sergipe 

8,900 
 

02 
01 

Astronomia: o céu em nossas mãos 8,875 02 01 
Acompanhamento de bebês prematuros e 
suporte psicológico para suas mães 

8,865 
02 01 

Vigilância do crescimento e 
desenvolvimento infantil (0 a 02 anos): 
uma proposta de capacitação dos agentes 
comunitários de saúde do município de 
Lagarto. 

8,850 

        02 01 

Programa de inclusão social: capacitação e 
orientação para educadores e familiares 

8,850 
02 01 

Inclusão digital dos softwares livres na 
comunidade escolar da rede pública em 
Aracaju – SE 

8,825  
02 
 

01 

Ginástica de academia no campus 8,825 02 01 
Rede integrada de Pontos de Cultura da 
grande Aracaju 

8,800 
02 01 

Uso do laboratório de informática com 
modelagem em matemática em uma 
perspectiva da ciência, tecnologia e 
sociedade 

8,800 

       03 01 

Formação continuada: um computador por 
aluno 

8,790 
02 01 

Universidade aberta à comunidade 
escolar: a arte e beleza das células na 
construção das Ciências Morfológicas e 
sua interação com a sociedade 

8,790 
 

02 
 

01 

Determinação da gravidade dos acidentes 
em regional de saúde de Sergipe 

8,750 
02 01 

Leitura e produção de texto no ensino 
fundamental do colégio estadual Armindo 
Guaraná: construção textual-interativa 

8,750 
 

02 
01 

Acesso a processo judicial eletrônico e 
intercâmbio internacional – Projeto Diké. 

8,740 
02 01 

Implementação de um modelo de 
assistência farmacêutica voltada para 
idosos em instituições de longa 
permanência 

8,725 

        02 01 

Elaboração e validação de sequência 
didática de ensino numa abordagem 
histórica do conhecimento científico 
realizada pela tríade pesquisador, 
estudante de graduação e professor do 
ensino médio  

8,725 

        02 01 

Alimentando o conhecimento 8,725 02 01 
Salas de recursos multifuncionais: um 
espaço necessário à inclusão 
 

8,700 
02 01 



Protagonismo juvenil como tecnologia 
social de promoção da saúde e prevenção 
de doenças e agravos em Lagarto – SE 

8,675 
        02 01 

Intervenção junto às mães de recém-
nascidos participantes do Método Canguru 

8,640 
02 01 

A aula de inglês para a 3ª idade 8,625 02 01 
Avaliação e atendimento odontológico em 
pacientes com rinite alérgica atendidos no 
Ambulatório de Alergia do Hospital 
Universitário da Universidade Federal de 
Sergipe 

8,580 

       01 01 

Relações entre correntes epistemológicas e 
educação física: limites e possibilidades 
das teorias do conhecimento e sua 
concretização na rede pública de ensino do 
bairro Santa Maria 

8,580 

        02 01 

Café Debate Relações Internacionais 8,575 02 01 
Inventário da Arquitetura Art-Déco de 
Aracaju 

8,575 
02 01 

Curso de língua inglesa para iniciantes 8,575 02 01 
Escola de posturas da Universidade 
Federal de Sergipe 

8,550 
02 01 

Projeto cultura e movimento: conteúdos e 
metodologias para o ensino da educação 
física na educação básica 

8,525 
        02 01 

Biblioteca da Academia Sergipana de 
Letra: espaço para a socialização coletiva 
do conhecimento 

8,525 
        02 01 

A microbiologia no cotidiano de alunos do 
ensino médio 

8,525 
02 01 

REVIMAT- Revisão de conteúdos 
matemáticos 

8,525 
02 01 

Dinâmica da paisagem e conflitos 
socioambientais na bacia do rio 
Paramopama, São Cristóvão: ações 
educativas e gestão participativa dos 
recursos ambientais. 

8,500 

        02 01 

Laboratório do sorriso: (re)construindo 
saberes e práticas em saúde 

8,500 
02 01 

PROPAR 2013- projetando com papel 
reciclado 

8,475 
02 01 

Mapeamento e intervenção biopsicossocial 
das incapacidades funcionais dos 
portadores de hanseníase das unidades 
básicas de saúde do município de Lagarto. 

8,475 

        02 01 

Nomeação e expressão de sentimentos em 
crianças e adolescentes 

8,475 
01 01 

A saúde dos jovens: saberes, sexualidade e 
práticas em saúde 

8,465 
02 01 



Tecnologias de conservação de forragens 
para sustentabilidade da 
ovinocaprinocultura no nordeste 

8,450 
       02 01 

Caracterização paisagística e 
socioambiental da orla marítima do 
município de barra dos Coqueiros-SE, 
como subsídios para o projeto orla. 

8,425 

       02 01 

Tecnologias sociais para a produção de 
geotêxteis junto à população ribeirinha no 
Baixo São Francisco sergipano 

8,365 
       02 01 

Assistência tecnológica à Cooperpedras no 
município de Tomar do Geru – Sergipe 

8,350 
02 01 

Música de todos os cantos 8,350 02 01 
Gestão urbana integrada: aplicação de 
sistemas de informações geográficas na 
região metropolitana de Aracaju 

8,350 
       02 01 

Trilhas urbanas em Aracaju: os múltiplos 
olhares sobre a cidade 

8,350 
02 01 

Programa de rádio “A Vida e O Direito” 8,325 02 01 
Geologia estrutural do maciço granítico de 
Tomar de Geru 

8,320 
02 01 

Museu de anatomia humana: uma nova 
abordagem à saúde da mulher. 

8,300 
01 01 

Liga de biologia experimental 8,290 02 01 
Valorização dos conhecimentos 
tradicionais para promover a conservação 
da biodiversidade e combater a 
biopirataria 

8,275 

        02 01 

Educação ambiental na escola de educação 
infantil Dr. Fernando Guedes: uma ação 
de extensão 

8,275 
        02 01 

A discussão de controvérsias científicas na 
formação inicial e continuada de 
professores de ciências 

8,275 
        01 01 

Prevenção ao uso do crack nas escolas 
públicas do município de Lagarto/SE 

8,225 
        02 01 

Escola de orientação e atenção ao idoso 
(EOAI)  

8,225 
02 01 

Realidade virtual: uma alternativa para 
recuperação funcional de pacientes com 
AVC 

8,225 
       02 01 

Gestão em Sergipe: divulgação das 
práticas de gestão consagradas 

8,225 
02 01 

Grupo amigo da mulher (GAM) 
 

8,200 
02 01 

A humanização como política transversal 
para a consolidação dos princípios do SUS 
no município de Lagarto (SE) 
 

8,165 

       02 01 



Atividades com robótica: instrumento para 
despertar e estimular em alunos do ensino 
fundamental interesse por ciência e 
tecnologia 

8,125 

       02 01 

Universidade e sociedade: juntos no 
combate à violência no trânsito 

8,180 
02 01 

Horta agroecológica e reflorestamento: 
caminhos para uma segurança alimentar. 

8,115 
02 01 

Orientações preventivas sobre DORT em 
trabalhadores rurais do polo citricultor da 
região de Lagarto – SE 

8,100 
02 01 

Dançaterapia – a dança e a música como 
instrumentos de apoio à inclusão social 

8,090 
 

02 01 

Projeto de intervenção fonoaudiológica na 
área de voz fala e fluência 

8,075 
02 01 

Cine Mais UFS 8,065 02 01 
Laranjeiras “aumentada” 8,050 02 01 
Retórica e argumentação no tribunal do 
júri no estado de Sergipe 

8,045 
02 01 

Condição de saúde e nutrição dos idosos 
residentes em uma instituição de longa 
permanência no município de Lagarto-SE 

8,025 
02 01 

Análise de textos persuasivos 8,015 02 01 
A importância da terapia periodontal de 
suporte para o sucesso do tratamento 
periodontal 

8,000 
       02 01 

O Ensino básico da sociologia em 
questão? 

8,000 
02 01 

Em jogo os direitos e deveres do servidor 
público do estado de Sergipe  

8,000 
02 01 

Formação de professores: levantamento 
das dificuldades de elaboração e aplicação 
de proposta de ensino com ênfase CTS 

8,000 

       02 01 

Evolucionismo e criacionismo em diálogo: 
elementos para a formação profissional 

7,975 
02 01 

Medicina veterinária nas escolas 7,940 02 01 
Projeto pequeno cidadão: a creche 
promotora de saúde com foco na 
motricidade orofacial e na alimentação. 

7,925 
 

02 
01 

Difundindo as ferramentas da Engenharia 
de Produção para a Comunidade da Saúde 
Pública 

7,890 
        02 01 

Handebol educador 7,875 02 01 
Saúde e sociedade: uma construção 
coletiva de saberes 

7,875 
02 01 

A horta como possibilidade para o 
desenvolvimento de cidadania sob a égide 
da educação ambiental 

7,865 
        02 01 



Construção colaborativa de materiais 
didáticos de Ciências e Biologia como 
forma de diálogo entre a universidade e a 
escola 

7,850 

02 01 

Oficinas de estímulo à fruição do texto 
lírico 

7,825 
01 01 

Estado nutricional de pacientes críticos em 
terapia nutricional enteral internados em 
um Hospital de Urgência: da admissão à 
alta hospitalar 

7,800 

       02 01 

Língua inglesa aplicada aos negócios: uma 
proposta para jovens do bairro São 
Conrado 

7,775 
       02 01 

Análise da condição bucal e orientação à 
saúde em odontogeriatria, em Aracaju/SE 

7,750 
  01 01 

Programa de desenvolvimento do futsal 
em Sergipe 

7,725 
02 01 

Luz, câmera, educação: é a ciência em 
ação! 

7,725 
02 01 

Nadando no campus 7,700 02 01 
Liga acadêmica de sexualidade e combate 
às doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) da Universidade Federal de Sergipe 

7,700 
02 01 

Herbário da Universidade Federal de 
Sergipe (ASE) e carpoteca: coleções 
didáticas para o ensino de botânica 

7,675 
01 01 

Inclusão social através da inclusão digital 
– protótipo 

7,635 
02 01 

Aplicações da Física e Matemática para 
alunos do ensino médio 

7,575 
01 01 

Ética Aplicada: estratégias combater o 
assédio moral 

7,575 
02 01 

Cenas Mímicas 7,575 02 01 
Conflitos entre nome empresarial, título de 
estabelecimento e marcas: papel da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe 

7,525 
        02 01 

Educação Financeira – como controlar 
suas finanças pessoais 

7,500 
02 01 

Simplificando o ensino de programação de 
computadores em escolas de 2º grau 

7,490 
02 01 

A importância da amamentação no 
desenvolvimento da respiração, deglutição 
e sucção de lactentes. 

7,475 
02 01 

Constituição de um sistema de banco de 
dados sobre os aspectos produtivos, 
econômicos, sociais e ambientais do 
mundo rural no estado de Sergipe: etapa 
SEPLAG 

7,450 

02 01 

Liga de Hepatites de Sergipe 7,425 02 01 



Construindo igualdade de gênero em 
empresas do comércio 

7,425 
02 01 

Química itinerante: possibilitando 
interações universidade-escola da capital 
ao interior 

7,400 
02 01 

Educação patrimonial e turismo cultural 
em São Cristóvão: ações de cidadania para 
a comunidade local e visitantes 

7,375 

02 01 

Reabilitação funcional ao paciente 
portador doença pulmonar obstrutiva 
Crônica 

7,350 
01 01 

Sala verde na UFS 7,350 02 01 
Linguística é ciência Divulgação científica 
na área de estudos da linguagem 

7,340 
02 01 

Dança contemporânea: uma experiência 
criativa na escola 

7,250 
02 01 

O que sabemos sobre fungos? Construindo 
o conhecimento de forma interativa e 
prática, estreitando a relação entre a escola 
e as pesquisas desenvolvidas na 
Universidade. 

7,100 

02 01 

Consultoria e treinamento em gestão de 
preços e custos nas micro e pequenas 
empresas do comércio da cidade de 
Itabaiana 

7,025 

02 01 

A inserção das TICs no processo de 
ensino/aprendizagem de espanhol como 
língua estrangeira para os estudantes do 
CLIC 

7,000 

       02 01 

Difusão da Ciência 7,000 02 01 
Integração Lavoura Pecuária para 
incrementar a produção de biomassa 
vegetal, produção de grãos e carne no 
estado de Sergipe 

7,000 

        02 01 

 
 
 

Profa. Dra. Maria da Conceição Almeida Vasconcelos 
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários 

 


