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Lista dos textos enquadrados para o edital 05/2020 - PREC / NELU, Coleção Extensão e Sociedade - 
"Conexões para um tempo suspenso: as formas da extensão universitária da UFPel durante a 
pandemia do Covid-19": 
 
1 - 7 Artes que curam  
 
2 - Desafio do Mestre - Descontração com Informação na Pandemia  
 
3 - Extensão universitária: Estratégias de divulgação de informação durante a pandemia da Covid-19 
 
4 - Matemática na Comunidade no contexto de aulas a distância de um novo modelo para o Ensino 
Fundamental  
 
5 - Projeto Bebê a Bordo: descobrindo outras formas de conversar com gestantes e familiares sobre gravidez, 
parto e puerpério 
 
6 - Os egressos do Curso de Bacharelado em História da UFPel: inserção laboral e adequação curricular 
 
7 - CuriosaMente e a Divulgação Neurocientífica Durante a Pandemia COVID-19 

8 - O Aluno como Protagonista de seu Aprendizado: Congresso Acadêmico, uma Nova Proposta 
 
9 - Seminários em Endodontia do Projeto de Extensão Endo Z: Educação Continuada em Meio à 
Pandemia da COVID-19 
 
10 - Ações extensionistas aos cuidadores familiares em mídias sociais no período da pandemia Covid-19 
 
11 - Teleconsulta: ações de educação e cuidados no atendimento as pessoas com síndromes gripais no 
contexto da pandemia da Covid-19  
 
12 - A atuação do projeto de extensão Práticas Integrativas e Complementares na Rede de Atenção em 
Saúde durante a pandemia do COVID-19 de 2020  
 
13 - O PET Educação Física e suas interfaces com a comunidade: em tempos de pandemia 
 
14 - A inclusão de alunos com deficiência visual da Escola Louis Braille em ambientes acadêmicos 
extensionistas, durante a pandemia da Covid-19: Experiências Educativas em Programas de rádio e Podcasts  
 

15 - Projeto Coletivo Hildete Bahia: Diversidade e Saúde  
 
16 - Tecnologia de informação e comunicação como ferramenta para promoção à saúde na primeira infância 
em tempos de distanciamento social 

17 - O que as mulheres têm a dizer: empoderamento feminino em tempos de pandemia e distanciamento 
social  
18 - Práticas dançantes em tempos de pandemia: construindo o conhecimento e a cultura por meio das redes 
sociais  
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19 - Os impactos da pandemia da Covid-19 nos mercados de trabalho de Pelotas (RS) e Rio Grande (RS)  
 
20 - Dispositivos HumanizaSUS na gestão do trabalho em saúde: um olhar para os profissionais da saúde  
 
21 – (Re)pensar o uso da tecnologia na Extensão Universitária:  a continuidade através da conexão  
 
22 - Projeto de Extensão Periodontia Clínica e Contemporânea: novas formas de educação e informação sobre 
Periodontia durante a pandemia do COVID-19  
 
23 - Como fazer extensão em tempo de isolamento social?  
 

OBS.: A avaliação de enquadramento deu-se com base nos resumos submetidos. Alerta-se para a necessidade 
de que os textos, na sua versão completa, a serem enviados para o e-mail assessoriaprec.ufpel@gmail.com, 
mantenham-se com foco na temática explicitada no edital ("Conexões para um tempo suspenso: as formas da 
extensão universitária da UFPel durante a pandemia do Covid-19"). Somente os textos que contemplarem essa 
condição serão encaminhados para análise dos pareceristas ad hoc. 

  


