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RESULTADO DA SELEÇÃO INTERNA DE PROJETOS - UFPEL 
 

1. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura informa o resultado da seleção interna de 

projetos pré-aprovados no âmbito da UFPEL, para serem apresentados à etapa 

nacional do Edital PROEXT-MEC 2014. 

2. Foram submetidos 79 (setenta e nove) projetos e programas para as 81 (oitenta e 

uma) propostas passíveis de apresentação pela UFPEL na etapa nacional. 

3. As propostas foram analisadas por três (3) comissões ad hoc designadas pela PREC, 

formadas por: (a) professores extensionistas da UFPEL (não concorrentes ao edital); 

(b) professores extensionistas de outras instituições de ensino superior; (c) técnico-

administrativos em educação da PREC. 

4. As comissões, em casos específicos, optaram por reencaminhar alguns 

projetos/programas para outras linhas, consideradas mais adequadas ao escopo das 

propostas apresentadas, o que foi feito, em todos os casos, com o consentimento do 

professor coordenador proponente. 

5. Os projetos classificados devem proceder às alterações necessárias para o envio 

definitivo do projeto até o dia 21 de março. Estas alterações podem incluir 

aperfeiçoamentos no texto apresentado à seleção interna, de modo a melhorar sua 

condição de disputa na etapa nacional. Os coordenadores, se desejarem, poderão 

entrar em contato com a PREC – Núcleo de Apoio Técnico à Execução de Projetos 

(3921-1214/1236) para obter eventuais recomendações das comissões avaliadoras. 

6. As vagas designadas no quadro de resultados como “em apreciação” indicam a 

existência de projetos ou programas já apresentados, sem concorrência, mas ainda 

sob a necessidade de alterações básicas para sua aprovação. 

7. As vagas designadas no quadro de resultados como “em aberto” indicam que até o dia 

11/03 (prazo estabelecido), não foram apresentadas propostas naquela linha. Nesses 

casos, a PREC receberá propostas – ainda – até o dia 19 de março, terça-feira. Caso 

sejam apresentadas propostas excedentes às vagas existentes, as comissões ad hoc 

das áreas serão convocadas para seleção específica. 

 
 



8. PROJETOS PRÉ-APROVADOS 

 
Linha Temática 01: Educação 
 

Projetos 

Laboratório básico de física para o ensino médio. 

Programa política de gestão da educação pública. 

 

Programa 

Programa de atividade de extensão da Faculdade de Letras: cursos de extensão 
oferecidos à comunidade. 

Planetário da UFPEL: espaço para integração com a comunidade geral e acadêmica. 

 

Linha Temática 02: Cultura e Arte 
 

Projetos 

Ações Educativas na Galeria de Arte A Sala do Centro de Artes da UFPEL. 

Núcleo de Produção Musical Discoteca/Rádio Federal FM. 

 

Programa 

Arte, inclusão e cidadania: consolidação e novas ações. 

Núcleo de dança–teatro. 

 

Linha Temática 03: Pesca e Aquicultura 

 

Projetos 

 Curso de boas práticas para pesca artesanal.  

 Em apreciação 

 

Programa 

Três vezes peixe: incentivo da cadeia produtiva ao consumidor para o aumento do 
consumo de pescados. 

Fortalecimento da cadeia da piscicultura na Região Sul. 

 

 

 

 

 

 

 



  Linha Temática 04: Promoção da Saúde 

 

Projetos 

Projeto PLADECOM: planejamento, avaliando e desenvolvendo ações em uma 
comunidade. 

Projeto ação de atenção a carroceiros de catadores de lixo de Pelotas. 

 

Programa 

Programa atividade/terapia assistida por animais: cães como auxiliares na 
reabilitação de pessoas com necessidades especiais. 

Programa de atendimento interdisciplinar ao paciente com HIV/AIDS (PAI-HIV/ AIDS). 

 

Linha 05: Desenvolvimento urbano 

 

Projetos 

Para-formal no centro da cidade: mediações e controvérsias no uso do espaço 
público. 

Planejamento urbano, inclusão social e patrimônio ambiental urbano. 

 

Programa 

Cidade para todos, cultura digital e ambiente: compartilhando o espaço de 
Jaguarão/RS.  

Programa de apoio ao saneamento básico em municípios do Rio Grande do Sul. 

 

Linha 06: Desenvolvimento Rural 

 

Projetos 

 Projeto regional de desenvolvimento da bovinocultura de leite – qualidade de leite e 
boas práticas agropecuárias. 

Núcleo de desenvolvimento para pecuária de fronteira (UFPEL Fronteira-RS). 

 

Programa 

Gestão e comercialização de produtos lácteos da agricultura familiar do Rio Grande 
do Sul. 

Programa de desenvolvimento da bovinocultura de leite da metade do rio grande do 
sul – competitividade e sustentabilidade da pecuária leiteira familiar. 

 

 

 

 



Linha 6.1: Estágios Interdisciplinares de Vivência  

 

Projetos 

Estágio interdisciplinar de vivência em área de acampamento e assentamento de 
reforma agrária do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Linha 7: Redução das Desigualdades e Combate à Extrema Pobreza 

 

Projetos 

Ações direcionadas para educação e saúde animal e humana. 

Capacitação técnica em sanidade animal para promover a sucessão da juventude na 
agricultura familiar. 

 

Programa 

Descarte e reciclagem de óleo de fritura e de peixe: uma proposta de cidadania e 
sustentabilidade. 

Programa de extensão no âmbito da UFPEL, ações multidisciplinares em educação 
na comunidade. 

 

Linha 08: Geração de trabalho e renda por meio de apoio e fortalecimento de 
empreendimentos econômicos e solidários 

 

Projetos 

Reciclar Pelotas: consolidação e gestão da rede de cooperativas de catadores na 
PNRS. 

 Em apreciação. 

 

Programa 

Incubadora tecnológica de empreendimentos econômicos solidários UFPEL – etapa 
2014. 

 Em apreciação. 

 

Linha Temática 09: Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 
 

Projetos 

GEPE – grupo de estudos e pesquisa em estuque. 

Inventário de arquitetura moderna em Pelotas. 

 

 

 



Programa 

Programa de preservação do patrimônio cultural da Região do Anglo. 

Implantação do museu de arqueologia e antropologia de Pelotas. 

 

Linha Temática 10: Direitos Humanos 

 

Projetos 

Curso de técnicas histológicas em libras: um intercâmbio de aprendizado entre a 
UFPEL e alunos do Colégio Municipal Pelotense. 

Pensão assistida: por uma saúde integrada. 

 

Programa 

Em aberto. 

Em aberto. 

 

Linha Temática 11: Promoção da Igualdade Racial 

 

Projetos 

Em aberto. 

Em aberto. 

 

Programa 

Programa de identificação de anemia falciforme em comunidade quilombolas. 

Em aberto. 

 

Linha Temática 12: Mulheres e Relações de Gênero 

 

Projetos 

Em aberto. 

Em aberto. 

 

Programa 

Em aberto. 

Em aberto. 

 

 

 

 



Linha Temática 13: Esporte e Lazer 

 

Projetos 

Melhoramento a mobilidade urbana e condicionamento físico através da 
utilização da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte. 

Espaço de convivência na Comunidade da Balsa – Pelotas/RS. 

 

Programa 

Centro de esportes adaptados ESEF/UFPEL. 

Iniciação esportiva, lazer e treinamento em voleibol na universidade – ensino, 
pesquisa e extensão numa proposta de intervenção comunitária. 

 

Linha Temática 14: Comunicação 

 

Projetos 

Ensino e aprendizagem interativos: utilização da webrádio e webtv para criar um 
ambiente de maior inovação, intercâmbio e comunicação entre universidade e 
sociedade. 

Oficina de produção de vídeo estudantil. 

 

Programa 

Comunidade de cooperação para formação de professores em mídias digitais 
interativas – PROMIDIAS 

A construção da docência multicultural nas aprendizagens baseadas em projetos, 
integradas às mídias digitais. 

 

Linha 15: Inclusão produtiva e desenvolvimento regional: rotas de integração 
nacional 

 

Projetos 

Estudos aplicados ao arranjo produtivo local (APL) na produção de doces da cidade 
de Pelotas: uma aproximação da UFPEL com a comunidade local. 

Levantamento quali-quantitativo do setor madeireiro/moveleiro na região de Pelotas-
RS. 

 

Programa 

Sabor e sotaque rural nos territórios da cidadania do sul.  

Em aberto. 

 

 



Linha Temática 16: Justiça e Direito do Indivíduo Privado de Liberdade 

 

Projetos 

Em aberto. 

Em aberto. 

 

Programa 

Em aberto. 

Em aberto. 

 

Linha 17: Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão Social 

 

Projetos 

EXP-PC Explorando o pensamento computacional para a qualificação do ensino 
fundamental. 

Feira de Ciências e Matemática da Metade Sul do Rio Grande do Sul –FECIMES: 
edição 2014. 

 

Programa 

Biotecnologia invade a escola – cultivando com ciência. 

Rede de colaboração UFPEL / escolas públicas da Região Sul do Rio Grande do Sul 
para inclusão das TIC no ensino. 

 

Linha 18: Meio Ambiente e Recursos Naturais 

 

Projetos 

Conservação da água em propriedades rurais na região do Arroio Pelotas – RS. 

Ações sustentáveis na construção civil em Pelotas. 

 

Programa 

Programa de apoio ao desenvolvimento, inovação, competitividade no setor da 
construção civil da Região Sul do Rio Grande do Sul.  

Gestão e prevenção de áreas de risco a desastres naturais. 

 

Linha Temática 19: Juventude 

 

Projetos 

Em aberto. 

Em aberto. 



 

Programa 

Em aberto. 

Em aberto. 

 

Linha Temática 20: Articulação e Participação Social 

 

Projetos 

Redes de juventude. 

 Em aberto. 

 

Programa 

Fronteira da diversidade: saberes e práticas populares, extensão, inclusão e 
formação crítica para a cidadania. 

Em aberto. 

 


