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RESULTADO DA SELEÇÃO FINAL PROBEXT

                                                                         Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis

Resultado Final - 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) do Edital PROEXT nº 10, de 15 de dezembro de 2020.

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(PROEXT) divulga a lista dos Programas/Projetos aprovados no Programa de Bolsa de Extensão da Universidade Federal de Ciências
da Saúde de Porto Alegre após a análise dos recursos interpostos.

A nova classificação foi obtida através da reavaliação dos itens questionados pelos autores nos recursos. A PROEXT e a Comissão de
Extensão estão à disposição de todos os professores para avaliação e acompanhamento destes e de outros projetos de extensão, com a
finalidade de aprimorar cada vez mais as propostas, com vistas à concorrência a Editais externos. 

As propostas aprovadas foram:

COM CONCESSÃO DE BOLSA  

1 Falando em Amamentação

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

3 Programa de Extensão Cuidando da Farmácia Caseira

4 Projeto de Extensão Promoção da Saúde Bucal e Fonoaudiológica no Combate ao Tabagismo - 2021

5 Dança para crianças, adolescentes e adultos com lesão cerebral

6 Mulheres em Ação 2021 (Remoto)

7 Aprendendo sobre Vírus e Vacinas

8 Tipagem Sanguínea e Incentivo à Doação de Sangue

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

10 Programa de Extensão Doutores-Palhaços UFCSPA: O uso do riso como instrumento terapêutico

11 Educação Permanente em Enfermagem na Saúde Mental

12 Apoiando e educando as famílias de pessoa com deficiência 2021
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13 PodChem - Falando sobre Química e Ciência para a Promoção da Autonomia e do Senso Crítico na Sociedade

14 Conversando sobre Saúde Reprodutiva

15 Brincando com a Linguagem - Edital PROBEXT 2021

16 RONDON UFCSPA: Minuto Corona

17 Oficina de Anatomia aos Professores da Rede Escolar Pública

18 At Work - Cuidando da Saúde do Trabalhador

19 Museu de Anatomia

20 SANKOFA - Grupo de Estudos por uma Educação Antirracista

21 Projeto de Atenção à Saúde do Assoalho Pélvico

22 Capacitação de professores para inclusão escolar de deficientes auditivos

23 Sistematização da Assistência de Enfermagem: ações para qualificar o cuidado.

24 Projeto Farfalle: Espaços de Acolhimento para mulheres em situação de violências

25 Estratégias de Enfrentamento utilizadas por crianças e familiares em tratamento oncológico

26 Contação de Histórias na Promoção da Saúde - 2021

27 Emercast: descomplicando a emergência

28 Prevenção de parasitoses intestinais em crianças de creches/escolas de Porto Alegre

29 Ciência na maternidade: levando conhecimento baseado em evidências

30 A Nossa Casa

31 Fissura Labiopalatina: atenção em saúde

32 Design de Interação e Tecnologia Assistiva para Apoio à Terapia Ocupacional aplicada a Crianças e Adolescentes
comComprometimento Neuropsicomotor

33 Oficina de Primeiros Socorros: uma ação transformadora nas escolas públicas de Porto Alegre



22/02/2021 SEI/UFCSPA - 1135589 - 201 - Resultado seleção

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=152846&infra_sistema=100000100&… 3/4

34 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

35 Conhecimento e Longevidade: Capacitação de Funcionários e Atuação Integrativa com Idosos em uma Instituição de
Longa Permanência

36 Trilhando os caminhos da Física

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

38 Programa DesEnvolver: atenção em saúde com abordagem centrada na família para crianças com disfunção
neuromotora e/ou atraso no desenvolvimento

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

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

Desta forma, atendendo ao Art. 7.3 do Edital PROEXT nº 10/2020, as 40 propostas mais bem avaliadas de coordenadores distintos,
estão sendo, cada uma, contemplada com UMA bolsa de extensão, com vigência de doze (12) meses, sem renovação automática, no
valor de R$ 400,00 mensais. A concessão das bolsas está condicionada a liberação de recurso orçamentário 2021.

SEM CONCESSÃO DE BOLSA

41 Projeto Girassol: Espaços de reflexão e prevenção ao suicídio

Desta forma, atendendo aos itens 7.1.1 e 7.1.2 do Edital PROEXT nº 10/2020:

 As propostas aprovadas receberão homologação da PROEXT para desenvolverem suas atividades como ações de extensão
institucionais e as propostas aprovadas que, por alguma razão, não puderem ser executadas, deverão informar, por escrito, tal situação
à PROEXT, num período máximo de 7 (sete) dias, a contar da decisão pela não continuidade do projeto/programa.

O período de inscrição de discentes candidatos à bolsa de extensão em cada um dos projetos/programas selecionados ocorrerá de
23/02/2021 a 02/03/2021, via Google Forms. Os candidatos terão acesso às informações de cada proposta, conforme enviadas pelos
seus coordenadores, quando da submissão ao Edital. Cada aluno poderá se candidatar a apenas uma bolsa. A seleção ocorrerá no
período de 8 a 16/03/2021, de acordo com datas e locais estipulados no Plano de Trabalho. O prazo final para encaminhamento do
Processo de seleção de bolsistas no SEI com a ata final de seleção de bolsistas à PROEXT é 17/03/2021 via SEI, sendo que os alunos
selecionados deverão assinar o Termo de Compromisso junto ao coordenador no SEI até 26/03/2021. A bolsa de 12 meses terá
vigência a partir de abril de 2021.

Deste resultado não cabe recurso.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2021.

                                                     

 Débora Fernandes Coelho

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis

 

Aline Alves Veleda
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 Coordenação de Extensão e Cultura

Documento assinado eletronicamente por Débora Fernandes Coelho, Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis, em 22/02/2021, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aline Alves Veleda, Coordenadora de Extensão e Cultura, em 22/02/2021, às
17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1135589 e o código CRC A739291A.
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