
Linha	  Temática Projetos Coordenador Programas Coordenador

Exposições	  no	  Museu	  de	  Arte	  
Leopoldo	  Gotuzzo	   Lauer	  Alves	  Nunes	  dos	  Santos	   Arte	  Inclusão	  e	  cidadania;	  Consolidação	  e	  novas	  ações Nádia	  da	  Cruz	  Senna

GEPETO	  -‐	  GERONTOLOGIA:	  
Ensino,	  pesquisa,	  extensão	  no	   Eduardo	  Dickie	  de	  Castilhos	   Atividade/Terapia	  assistida	  por	  animais	  

em	  Hospital	  Universitário	   Ana	  Claudia	  Vieira	  

UM	  OLHAR	  SOBRE	  O	  
CUIDADOR	  FAMILIAR:	  QUEM	  
CUIDA	  MERECE	  SER	  CUIDADO	  

Stefanie	  Griebeler	  Oliveira	  
Boca	  boca	  saudável':	  efetivando	  ações	  e	  
estratégias	  de	  educação	  e	  comunicação	  
em	  saúde

Andreia	  Morales	  Cascaes	  

Acesso	  à	  terra	  urbanizada	  na	  
fronteira	  Brasil-‐Uruguai:	  
acessibilidade,	  reintegração	  
urbana	  e	  equidade	  
socioespacial	  em	  cidades	  doble-‐
chapa	  

Ana	  Lúcia	  Costa	  de	  Oliveira	   Ciclo	  UFPel:	  mobilidade	  urbana	  e	  
universidades	  em	  Pelotas,	  RS.	   Otavio	  Martins	  Peres	  

Regularização	  fundiária	  e	  
melhorias	  habitacionais:	  
articulação	  entre	  o	  direito	  à	  
cidade,	  à	  assistência	  técnica	  em	  
arquitetura	  e	  urbanismo	  e	  às	  
condições	  mínimas	  de	  conforto	  
ambiental.	  

Isabel	  Tourinho	  Salamoni	  
Programa	  de	  Apoio	  ao	  Desenvolvimento	  
do	  Saneamento	  Ambiental	  nos	  
municípios	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  

Robson	  Andreazza	  

Projeto	  regional	  de	  
desenvolvimento	  da	  
bovinocultura	  de	  leite	  -‐	  boas	  
práticas	  agropecuárias	  

Helenice	  Gonzalez	  de	  Lima	  

PDBL	  -‐	  Programa	  de	  Desenvolvimento	  da	  
Bovinocultura	  de	  Leite	  da	  Metade	  Sul	  do	  
Rio	  Grande	  do	  Sul	  -‐	  Competitividade	  e	  
Sustentabilidade	  da	  Pecuária	  Leiteira	  
Familiar	  

Flavia	  Fontana	  Fernandes

CONSERVAÇÃO	  DO	  SOLO	  E	  DA	  
ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  DE	  
BOVINOCULTURA	  LEITEIRA	  NA	  
REGIÃO	  SUL	  DO	  RIO	  GRANDE	  
DO	  SUL	  

Maria	  Cândida	  Moitinho	  Nunes	  

6.1	  Estágio	  de	  
Vivências

Fortalecimento	  do	  Sistema	  
Nacional	  de	  Segurança	  
Alimentar	  e	  Nutricional	  (SISAN)	  
no	  município	  de	  Pelotas-‐RS	  

Natacha	  Deboni	  Cereser Educação	  alimentar	  e	  nutricional	  para	  a	  
comunidade	  escolar	  rural	  da	  rede	  
municipal	  de	  ensino	  de	  Pelotas,	  RS	  (2R)

Ivana	  Loraine	  Lindemann	  

Ações	  em	  saúde	  e	  
monitoramento	  da	  resistência	  
microbiana	  na	  atenção	  
primária	  a	  animais	  
provenientes	  de	  comunidade	  
em	  vulnerabilidade	  social

Marlete	  Brum	  Cleff	  

Construção	  de	  Bases	  da	  
Agricultura	  Ecológica	  pela	  
Economia	  Solidária	  

Lúcio	  André	  de	  Oliveira	  
Fernandes	  

Bem	  da	  Terra	  -‐	  'rede	  de	  redes'	  num	  
circuito	  local	  de	  comércio	  justo	  e	  
solidário	  (CLCJS)	  

Maria	  Regina	  Caetano	  Costa	  

NUPEEC	  
Rogério	  Folha	  Bermudes	  

Ação	  Interdisciplinar	  de	  atenção	  integral	  
a	  carroceiros	  e	  catadores	  de	  lixo	  na	  
região	  de	  Pelotas

Carlos	  Eduardo	  Wayne	  
Nogueira	  

Doces	  afetos	  no	  sal	  da	  cidade:	  programa	  
de	  integração	  Museu	  -‐	  Escola	  

Noris	  Mara	  Pacheco	  Martins	  
Leal	  

Filosofia,	  Terceira	  Idade	  e	  
Sustentabilidade	  Social:	  
proposta	  interdisciplinar	  

Kelin	  Valeirão	   OBSERVATÓRIO	  DE	  DIREITOS	  HUMANOS	   Hemerson	  Luiz	  Pase

Programa	  de	  capacitação	  para	  pessoas	  
surdas	  e	  integração	  de	  ações	  de	  
extensão,	  ensino	  e	  pesquisa	  

Rosangela	  Ferreira	  Rodrigues	  

Etnodesenvolvimento	  e	  Direitos	  
Culturais	  em	  Comunidades	  Quilombolas	  
e	  Indígenas	  

Rosane	  Aparecida	  Rubert

Cotas:	  um	  diálogo	  afirmativo	  entre	  a	  
universidade	  e	  a	  escola	   Alessandra	  Gasparotto	  

5.	  Desenvolvimento	  
Urbano

Resultado	  Final	  Etapa	  institucional	  Avaliação	  Proext	  2016

1.	  Educação

2.	  Cultura	  e	  Arte

3.	  Pesca	  e	  Aquicultura

4.	  Promoção	  da	  Saúde

6.	  Desenvolvimento	  
Rural

7.	  Redução	  das	  
desigualdades	  Sociais

8.	  Geração	  de	  
trabalho	  e	  renda

9.	  Preservação	  do	  
Patrimônio	  Cultural

10.	  Direitos	  Humanos

11.	  Promoção	  da	  
Igualdade	  Racial



INTERVENÇÃO	  
MULTIDISCIPLINAR	  NA	  
PREVENÇÃO	  DAS	  
COMPLICAÇÕES	  EM	  MULHERES	  
PORTADORAS	  DE	  DIABETES	  
MELLITUSTIPO	  1	  E	  TIPO	  2

Vera	  Maria	  Freitas	  da	  Silveira	  
Observatório	  de	  Gênero	  e	  Diversidade	  
da	  UFPel:	  construindo	  o	  trabalho	  em	  
rede	  em	  Pelotas	  e	  região	  

Márcia	  Alves	  da	  Silva	  

Remar	  para	  o	  Futuro	   Fabricio	  Boscolo	  Del	  Vecchio	  

Metodologia	  de	  criação	  e	  
gerenciamento	  de	  hipermídia	  
para	  inclusão	  cultural	  e	  
formação	  de	  público	  a	  serviço	  
da	  AZULEJARIA	  NO	  
PATRIMÔNIO	  ARQUITETÔNICO	  
Pelotas	  /	  RS	  

João	  Fernando	  Igansi	  Nunes	  

Inclusão	  digital	  e	  promoção	  dos	  direitos	  
sociais	  -‐	  utilização	  da	  webrádio	  e	  webtv	  
para	  criar	  um	  ambiente	  interativo	  entre	  

universidade	  e	  sociedade.	  

Marislei	  da	  Silveira	  Ribeiro	  

Oficina	  de	  Produção	  de	  Vídeo	  
Estudantil	   Josias	  Pereira	  da	  Silva	  

Avaliação	  dos	  Sistemas	  de	  
Abastecimento	  de	  Água	  em	  
Escolas	  Rurais	  na	  Zona	  Rural	  na	  
Região	  Sul	  do	  Estado	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Sul	  

Gilson	  Porciúncula	  
Apoio	  ao	  desenvolvimento	  de	  planos	  de	  
combate	  a	  riscos	  e	  desastres	  naturais	  em	  

municípios	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  
Amauri	  Antunes	  Barcelos	  

Programa	  de	  acreditação	  de	  laboratórios	  
e	  prestação	  de	  serviços	  laboratoriais	  
para	  o	  Arranjo	  Produtivo	  Local	  no	  
Complexo	  Industrial	  da	  Saúde:	  Rede	  

Multi-‐Lab	  

Evandro	  Piva

Libertas	   Bruno	  Rotta	  Almeida	  

EXP-‐PC	  Explorando	  o	  
Pensamento	  Computacional	  
para	  a	  Qualificação	  do	  Ensino	  
Fundamental	  -‐	  Anos	  Iniciais	  

Simone	  André	  da	  Costa	  
Cavalheiro Programa	  Einstein:	  Jovens	  

Pesquisadores,	  Futuros	  Idealizadores	  

Rafael	  Guerra	  Lund

TRANSFERE:	  Transferência	  de	  
Conhecimentos	  Químicos	  entre	  
Universidade	  e	  Comunidades	  

Aline	  Joana	  Rolina	  Wohlmuth	  
Alves	  dos	  Santos

Ampliação	  do	  programa	  de	  apoio	  ao	  
desenvolvimento	  do	  setor	  da	  construção	  
civil	  através	  da	  inclusão	  de	  tecnologias	  
solidárias	  e	  sustentáveis

Estela	  Oliari	  Garcez	  

Usina	  de	  Reciclagem	  de	  
Resíduoes	  de	  Óleo	  Comestível	  
e	  Peixe:	  uma	  proposta	  de	  
cidadania	  e	  sustentabilidade

Márcia	  Foster	  Mesko	  

Gestão	  de	  Recursos	  Hídricos	  nos	  
municípios	  da	  Bacia	  da	  Lagoa	  Mirim:	  
Atlas	  Ambiental	  como	  instrumento	  de	  
Gestão	  de	  águas	  

Hugo	  Alexandre	  Soares	  
Guedes	  

Difusão	  de	  Práticas	  e	  
Conhecimentos	  em	  Recursos	  
Hídricos

Mauricio	  Dai	  Prá	   Educação	  Ambiental	  na	  ESEC	  TAIM/RS:	  
uma	  ação	  interinstitucional	  

Vera	  Lucia	  Bobrowski	  

Socioeducação	  (en)cena:	  
agenciamentos	  entre	  psicologia	  
social	  e	  teatro	  

Édio	  Raniere	  
O	  Para-‐formal	  na	  fronteira	  Brasil-‐
Uruguai:	  controvérsias	  e	  mediações	  no	  
espaço	  público	  

Eduardo	  Rocha

A	  planilha	  acima	  corresponde	  ao	  resultado	  final	  da	  fase	  interna	  de	  avaliação.	  As	  propostas	  foram	  contemplados	  de	  acordo	  com	  ordem	  de	  prioridade	  resutante	  
do	  processo	  de	  avaliação.	  	  Todas	  as	  propostas	  deverão	  ser	  devolvidas	  para	  PREC	  via	  Sistema	  impreterivelmente	  até	  dia	  as	  23:59	  do	  dia	  26/04/15.	  

17.	  Ciência,	  
Tecnologia	  e	  Inovação

12.	  Mulheres	  e	  
relação	  de	  Gênero

13.	  Esporte	  e	  Lazer

14.	  Comunicação

15.	  Desenvolvimento	  
Regional

16.	  Justiça	  e	  direito	  do	  
Indivíduo

18.	  Meio	  Ambiente	  e	  
recuros	  naturais

19.	  Relação	  entre	  
estado	  e	  sociedade

20.Modernização	  da	  
Gestão	  Pública


