MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Coordenadoria de Extensão

EDITAL PROEC/UFPR N.º 03/2018
O Pró-Reitor de Extensão e Cultura (PROEC) da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas
atribuições torna público o Edital com as propostas de
programas e projetos com início a partir de março de 2018
aprovados pelo CAEX.
A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC)
torna público o presente Edital, contendo a relação de propostas de programas e projetos de extensão
com início a partir de março de 2018 aprovados pelo Comitê Assessor de Extensão da UFPR – CAEX.
Programas de Extensão Aprovados
O mundo mágico da leitura II
Plantas Medicinais - 2ªedição
Projetos de Extensão Aprovados
A paleontologia nas atividades de extensão no museu de ciências naturais ? Reestruturação
A Produção e o Consumo de Alimentos Orgânicos ? da Lavoura à Mesa ? Fase II
Acolhimento e monitoria de estudantes indígenas ? 2ª Edição
AfroCuritiba: passeios pela história e memória da presença negra na cidade
Aplicações do estudo dos cromossomos no Ensino Médio - 2a fase
Aprendendo e ensinando: discentes na Engenharia, docentes nos Cursos Técnicos
Aprimoramento da Cerveja Artesanal
Átomos e Moléculas: como eles nos acercam?
Avaliação do Atleta de Alto Rendimento
Caminhando com a gestão: olhares para a Alimentação escolar no âmbito do Direito Humano à
Alimentação Adequada.
Capacitação de agentes públicos, sociais e conselheiros para efetivação, avaliação e monitoramento de
políticas sociais e habita
Cartografias da Ação Social: práticas de pesquisa junto a movimentos sociais no Paraná
CEREI - Centro de Estudos em Reabilitação e Interdisciplinaridade
Ciência e Arte no FiBrA
Clínica jurídica de direitos fundamentais do trabalho da ufpr (clínica ufpr de direito do trabalho)
Clube da leitura III
coleções de conchas de moluscos marinhos como material didático para o ensino médio
Computando Meu Contexto
Confecção de laudos das radiografias realizadas no Centro Radiológico de Odontologia da Universidade
Federal do Paraná.
Conhecer, refletir e inovar na construção civil
Construindo Saberes com o uso de Tecnologia ? 1a. edição
CoP-PeMat: formação de Professores que ensinam Matemática
Da granja ao prato ? Preparo seguro da carne de frango
Das células aos organismos: desenvolvimento, aplicação e pesquisa de diversificadas metodologias
Educação, Escola do Campo e Território
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Educação para a saúde cardiovascular de estudantes do ensino médio de instituições públicas do estado
do Paraná.
Equipe Yapira de Robótica UFPR
Estudo sobre a correlação entre o uso de agrotóxicos com os casos de câncer na comunidade da Colônia
Treze-SE
Excel Aplicado à Área de Negócios
Experimentos de Química Orgânica: da Graduação à Formação Continuada.
Foraminíferos ? uma célula com muita história para contar - Fase 2
Geosurf sul/paraná: divulgação das geociências aliada a educação ambiental e ao surf
Histórias e memórias sobre Educação ? 2ª edição
Horto de Plantas Medicinais e Aromáticas da UFPR Setor Palotina - um espaço de interação
Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia (LIGO ? UFPR)
Liga acadêmica de pediatria: ações integradas para promoção da saúde em crianças e adolescentes
Liga de Cocriação
Mapeamentos comunitários em experiências de r-existência
Meio ambiente laboral: saúde e segurança do trabalhador rodoviário
Memória da dramaturgia em Curitiba
Mídia, Espaço Público e Educação - Fase 2
Núcleo Integrado de Neuropsicologia e Atenção à Infância- PROJETO NINAI
Pavimentando juntos
PERFIL DA PRODUÇÃO DE LEITE EM BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE
PermaneSENDO: Ação da Psicologia Educacional na Universidade
Planejamento na organização do trabalho pedagógico escolar
Plantas Medicinais: Integrando Universidade e Comunidade
Por dentro do computador: uma experiência de popularização da arquitetura de computadores, fase II.
Práxis-Poiêsis: cotidianidade, convivialidade e modos não convencionais de vida
Prevenção Primária e Secundária das Doenças Bucais e Periodontais - 2a edição
Produção, monitoramento e intervenção em áreas de vulnerabilidade social do Bairro Uberaba, Curitiba.
Produção de material didático para o processo de ensino-aprendizagem por meio do desenho universal.
Projeto convivência 2018-2022
Projeto de prevenção ao aliciamento de crianças e adolescentes
Projeto família 2018-2022
Projeto meio ambiente
Projeto tecnologia social: Difusão de tecnologias sociais para o uso sustentável da água e energia em
áreas rurais e urbanas
Promoção da Saúde a partir do imaginário infantil III
Promoção de Saúde - Oficinas CriArte
Saberes e fazeres do mar: diálogos entre o currículo e a realidade local nas escolas das ilhas do litoral
paranaense
Saúde bucal: da prevenção às práticas restauradoras ? 1a edição
Saúde e Conservação de Aves Silvestres de Vida Livre - conhecer para proteger
"Saúde única global: aprendendo saúde humana, animal e ambiental pela medicina do coletivo"
Show das Ciências
SOS dente
UFPR Carro Elétrico
UFPR Corrida ? proporcionando qualidade de vida e saúde aos discentes e servidores
Yoga no cotidiano: princípios e práticas
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As propostas que não constam neste edital podem estar nas seguintes situações:
i) Adequação
ii) Aguardando apreciação do Comitê Setorial de Extensão - CSEX
iii) Aguardando apreciação do Comitê Assessor de Extensão - CAEX
Solicitamos que as coordenadoras e os coordenadores verifiquem a situação de sua proposta de
programa e/ou projeto de extensão.
Curitiba, 12 de março de 2018.

Leandro Franklin Gorsdorf
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
PROEC/UFPR
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