
 

 

 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
 
 

RETIFICAÇÃO Resultado Provisório - Seleção de Projetos ou Programas para concessão de bolsas do 
Programa de Bolsa de Extensão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (PROBEXT 

UFCSPA 2020) 
 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre (PROEXT) retifica a divulgação o resultado provisório dos Programas/Projetos 
avaliados no Programa de Bolsa de Extensão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
  

A seguir, a listagem das propostas aprovadas em ordem de classificação provisória e de acordo com 
os itens 6.1 e 6.3 do Edital PROEXT nº 13: 

 

  PROPOSTA 

1 Apoiando e educando as famílias de pessoa com deficiência 

2 Grupo de combate ao tabagismo: promoção da qualidade de vida e prevenção da saúde 

3 
Promoção do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 0 a 24 meses de idade atendidas em 
creches municipais e conveniadas da Zona Norte de Porto Alegre, RS 

4 Programa de Extensão Doutores-palhaços UFCSPA: O uso do riso como instrumento terapêutico 

5 Projeto de Atenção à Saúde do Assoalho Pélvico 

6 Falando em Amamentação 

7 Conhecendo Libras 2020 

8 Capacitação de professores para inclusão escolar de deficientes auditivos 

9 Dança para pessoas com Paralisia Cerebral - edição 2020 

10 Projeto Farfalle: Espaços de acolhimento e de reflexão sobre as violências contra a mulher 

11 Brincando coma Linguagem - 2020 

12 Conversando sobre Saúde Reprodutiva 

13 Cuidando da Saúde do Trabalhador 

14 Disfagia Orofaríngea: eu sei o que é e posso ajudar! 

15 
Tecnologias sustentáveis de tingimento de tecidos visando à inclusão de jovens 
(IMIGRANTES/BRASILEIROS) em situação de vulnerabilidade, utilizando estratégias de economia 
popular solidária com vistas à geração de renda 

16 Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, diversão no prato 

17 Promoção da Saúde bucal e Fonoaudiológica no combate ao tabagismo 2020 

18 Sob a luz do meu olhar: as lentes para a humanização do cuidado em saúde mental 

19 Museu de Anatomia 2020 

20 Prevenção de Parasitoses Intestinais em crianças de creches/escolas de Porto Alegre 

21 Oficina de Anatomia aos Professores da Rede Escolar Pública 

22 A Psicologia vai à escola 

23 Fabricando e Brincando Digitalmente: tornamos tangível, o intangível 

24 
Desenvolvimento e construção de jogos pedagógicos para o ensino de línguas para crianças brasileiras 
e imigrantes radicados em Porto Alegre: cultura "maker" inclusiva 

25 Contação de Histórias na Promoção da Saúde - 2020 

26 Coral UFCSPA 

27 Oficina de primeiros socorros: uma ação transformadora nas escolas públicas de Porto Alegre 

28 Raça nas Escolas: roda de conversa sobre ingresso no ensino superior de qualidade e gratuito 



 

 

29 
Design de Interação e Tecnologia Assistiva para Apoio à Terapia Ocupacional aplicada a Crianças e 
Adolescentes com Comprometimento Neuropsicomotor 

30 
Sistematização e Implantação da Consulta de Enfermagem Ambulatorial para Mulheres com Câncer de 
Mama - 2ª Edição 

31 AtivaMente - Atenção Integral à Saúde de Pessoas com Doenças Neurológicas 

32 PodCast 

33 Projeto Mulheres em Ação: Edição 2020 

34 Avaliação Psicológica de Crianças e Adolescentes com Queixas de Aprendizagem - Edição 2020 

35 
Saberes e sabores da gastronomia na alimentação escolar: desenvolvimento de habilidades por meio 
da prática contextualizada 

36 Sistematização da Assistência de Enfermagem: ações para qualificar o cuidado 

37 A Autogestão dos Sintomas da Fibromialgia: uma abordagem centrada na educação e exercícios 

38 Aprendendo sobre Vírus e Vacinas 

39 Tipagem sanguínea e Incentivo à doação de sangue em escolas públicas de Porto Alegre 

40 Feira de Saúde 

41 Promoção da Saúde do Adolescente 

42 
E lá vem o bebê: conversando sobre as transformações da gravidez e do nascimento de filhos na 
família 

43 Banda Comunitária da UFCSPA 

44 
Bioinformatas do futuro: incentivo ao estudo de ciências exatas por meninas do Ensino Médio de 
escolas públicas do Rio Grande do Sul 

45 
Confecção de modelos anatômicos com impressora 3D para inclusão de deficientes visuais na 
exposição do Museu de Anatomia 

46 
Trabalhando com as recomendações da OMS para a garantia de uma experiência positiva de parto em 
um hospital de ensino de Porto Alegre, RS 

47 Programa de estimulação do desenvolvimento infantil na escola 

48 Programa de Exercício, Saúde e Cidadania para Idosos - PESCID 

49 Projeto Girassol: Espaços de promoção à vida e prevenção ao suicídio 

50 Educação Permanente em Enfermagem na Saúde Mental 
 

Não constam na lista acima as propostas que, em caráter provisório, não atenderam o item 6.1 do 
Edital. Ou, ainda, aquelas que foram desclassificadas por não cumprirem os requisitos de encaminhamento 
constantes no item 3.3 do Edital Proext nº 13. 

 

Os pareceres com a nota obtida pela proposta e os comentários referentes aos itens em que as 
mesmas não obtiveram nota máxima serão enviados por e-mail, nesta data, a todos os coordenadores das 
propostas submetidas. 
 

Os interessados no pedido de reconsideração do julgamento terão prazo de 2 (dois) dias úteis (até 
às 23h59min do dia 06/12/19), através do e-mail proext@ufcspa.edu.br, obedecendo às normas do Edital 
Proext nº 13, nos itens 4.3.1 e 4.3.2. 
 

O resultado final da seleção será divulgado em 13/12/2019. 
 
 

Porto Alegre, 04 de dezembro de 2019.    
 

 
Aline Lins Camargo 

Substituta da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
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