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Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

01 Administração CONGRESSO ADM (nome provisório) 
 

Dália Rayssa da Costa Ferreira Deferido 
Contrapartida 
FAESF a definir 
com a Direção 
Administrativa pela 
Coord. de Curso. 

JUSTIFICATIVA: O CONGRESSO ADM, um evento híbrido (presencial e online) com foco na formação dos acadêmicos e empreendedores da 
região. E nesta perspectiva está projetando o OUTLET ADM uma oportunidade de auxiliar os empreendedores a vender seu estoque armazenado 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

02 Administração AULÃO SOLIDÁRIO 
 

Dália Rayssa da Costa Ferreira Deferido 
Contrapartida 
FAESF a definir 
com a Direção 
Administrativa pela 
Coord. de Curso. 

JUSTIFICATIVA: O Aulão Solidário atua como um projeto de inclusão, dando a oportunidade aos alunos da 3ª Série do Ensino Médio suprir 
algumas carências do ensino básico os preparando melhor para que possam ingressar no Ensino Superior. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

03 Direito A essencialidade da polícia judiciária no 
sistema de justiça criminal. 

Camila Borges da Silva Ferreira Deferido 
Contrapartida 
FAESF a definir 
com a Direção 
Administrativa pela 
Coord. de Curso. 

JUSTIFICATIVA: Promover o conhecimento dos acadêmicos de Direito e sociedade civil sobre a carreira policial, funções e essencialidade da 
polícia judiciária, especialmente no cargo de Delegado de Polícia Civil na condução das investigações criminais e promoção da segurança pública. 
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Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

04 Direito Iniciação aos negócios jurídicos cíveis: 
contratos, parte geral e Lei de Drogas e 
Política Criminal 
 

Wellyvaldo de Almeida Lima 
Alexandre Fonseca Alves da Costa 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: Trazer conhecimento prático-teórico para aqueles que estão ingressando no mundo jurídico e, também, para aqueles que apenas 
tenham interesse em saber como funciona a seara contratual, possibilitando o saneamento de dúvidas e mitos que pairam sobre a cabeça da 
sociedade sobre a referida esfera de apresentação de conteúdo. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

05 Pedagogia A elaboração e arguição de projetos 
de pesquisa em educação 
 

Gilberto Sousa Silva Deferido 

JUSTIFICATIVA: instigar a comunidade acadêmica a investir em cursos, investigações e pesquisas de cunho cientifico, na busca incessante pela 
formação de pedagogos dotados de habilidades e competências essenciais para os trabalhos e ações desenvolvidas pelos futuros pedagogos nas 
áreas de atuação destes profissionais no mercado de trabalho. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

06 Pedagogia Pedagogia em ambientes não 
escolares 
 

Gilberto Sousa Silva Deferido. 
Condicionado a 
apresentação de 
pedagogos nesses 
espaços para 
supervisão e 
orientação. 

JUSTIFICATIVA: A pesquisa de campo visa a promoção da conexão entre teoria desenvolvida em sala de aula e a prática desenvolvida no campo 
de trabalho do Pedagogo. Sendo assim, refere-se em proporcionar aos acadêmicos praticar os conhecimentos adquiridos na IES, promover uma 
vivencia nas diversas áreas. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

07 Pedagogia Era uma vez: a arte de contar e encantar 
com histórias. 
 

Cleidiane de Carvalho Pereira Deferido 

JUSTIFICATIVA:  A arte de contar e encanta com histórias ganha a cada dia, mais espaços em âmbitos escolares. Isso ocorre, porque através 
dos contos a criança adentra no mundo encantado do faz de conta. 



 
 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

08 Pedagogia Projeto Interdisciplinar: uma prática 
possível com o PID 
 

Cleidiane de Carvalho Pereira Deferido 

JUSTIFICATIVA: Diante do novo panorama social a docência precisa ser pensada na relação teoria e prática e principalmente na articulação com 
outros atores sociais que compõem a escola. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

09 Pedagogia I Ciclo de Palestras Online do Curso de 
Pedagogia 
 

Cleidiane de Carvalho Pereira  Deferido 

JUSTIFICATIVA: Incentivar a proposição de palestras e debates que associem a formação acadêmica de estudantes e professores durante o 
curso. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

10 Enfermagem Workshop: busca nas bases de dados 
 

Marcia Daiane Ferreira da Silva 
 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: Conhecer o banco de dados que a comunidade científica oferece como fonte segura de informações. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

11 Enfermagem Promoção e Reabilitação com foco na 
qualidade de vida das mães e crianças da 
AME (Associação das Mães dos 
Especiais). 

Naiana Deodato da Silva 
Lidyane Cardoso Passos 
 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: Realização de ações de promoção e prevenção para o cuida das mães que envolvem as crianças e suas deficiências. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

12 Enfermagem Boas práticas de enfermagem no cuidado a 
pacientes com feridas. 

Brenda Kelly da Silva Monte Deferido. 
Contrapartida 
FAESF a definir 
com a Direção 
Administrativa pela 
Coord. de Curso. 

JUSTIFICATIVA: Promoção de boas práticas d enfermagem na prevenção e tratamento d feridas complexas e capacitação dos acadêmicos. 



 
 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

13 Educação Física Projetando Talentos 
 

Alyson Felpe da Costa Sena 
Elaine Paiva Vieira 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: capacitar os futuros profissionais que irão atender esta demanda do mercado, uma vez que o primeiro passo para a prescrição 
de treinamento, passa por uma avaliação física acurada. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

14 Educação Física Gincana Interdisciplinar do Conhecimento 
 

Elaine Paiva Vieira 
Waldênia da Silva Morais 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: Construção do conhecimento e promoção, integração, companheirismo e espirito de equipe entre os participantes do evento. 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

15 Educação Física EUmovimento: práticas corporais 
alterativas trabalhando o corpo e a mente. 
 

Waldênia da Silva Morais Deferido  
 

JUSTIFICATIVA: Considerando o cenário de pandemia vigente, alterando as características do estilo de vida individual e coletivo, das 
modalidades de ensino aprendizagem e das perspectivas do futuro. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

16 Educação Física Canal WALFLIX: interatividade e conteúdo. 
 

Waldênia da Silva Morais Indeferido 
Não apresentou 
cronograma de 
execução de 
palestrantes, datas 
e horários. 

JUSTIFICATIVA: Apresentação de “episódios” em série, com palestrante convidados e temas relevantes da educação física. 
 
 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

17 Fisioterapia Atendimento Pós Covid. Naiana Deodato da Silva Deferido 

JUSTIFICATIVA: O atendimento pós covid é essencial neste momento de pandemia. 

 



 
 
 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

18 Fisioterapia  
Cerimônia do Jaleco 

Lélia Lilianna Borges de Sousa 
Macedo 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: “Cerimônia do Jaleco” tem o objetivo de desenvolver ações de acolhimento aos calouros e acadêmicos do 2º período de 
fisioterapia. O jaleco é usado como forma de proteção para os profissionais da saúde, e indiretamente, para seus pacientes, sendo uma maneira 
de mostrar o cuidado, a limpeza e a preocupação com a saúde no ambiente de trabalho. 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

19 Fisioterapia  DAY FISIO 
 

Lélia Lilianna Borges de Sousa 
Macedo 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: O profissional fisioterapeuta recebeu independência profissional. Contudo as modificações no estudo das propagações das 
doenças e as alterações na saúde promovida aos brasileiros através do SUS gerou um leque de oportunidades para o fisioterapeuta, 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

20 Fisioterapia “FISIO POWER: Atualizações” 
 

Lélia Lilianna Borges de Sousa 
Macedo 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: “Fisio Power: Atualizações” nasce do projeto acolher interdisciplinar e tem o objetivo de desenvolver ações de acolhimento aos 
veteranos, a partir de ciclo de atualizações nas principais áreas do curso, tendo como finalidade o aperfeiçoamento do discente em diversas áreas 
de formação, 
 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

18 Fisioterapia I Meeting Dermatofuncional Greice Laiana Sampaio do 
Nascimento 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: Desenvolver ações educativas sobre o sistema tegumentar e suas diversas nuances, abordando a importância de uma 
capacitação fisioterapêutica para atuar na prevenção, recuperação e promoção a saúde. 
 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

19 Fisioterapia  Estações do Conhecimento em Atenção 
Básica: conhecendo o sistema de saúde de 
Pedreiras MA 
 

Francisco Mayron de Sousa Silva Deferido 

JUSTIFICATIVA: Capacitação e preparo dos acadêmicos não só para se protegerem, mas também para entender que sua atividade pode 
desempenhar um papel importante no combate às epidemias. 

 
 



Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

20 Direito DIA ADVOGADO FAESF: O futuro da 
advocacia que está começando 

Alexandre Fonseca Alves da Costa Deferido 

JUSTIFICATIVA: Em 11 de agosto de 1827, D. Pedro I fundou às duas primeiras faculdades de Direito do Brasil: São Paulo e 
Olinda/Recife. Por esse motivo esta data foi declarada Dia do Advogado. Posteriormente, essa data também foi escolhida para 
homenagear os acadêmicos, pois, durante muito tempo, estes constituíram a maior e mais expressiva parcela de discentes do ensino 
superior (SBRICCOLI, 2019). 

 
 
 
*Do Edital - 5. RECURSOS FINANCEIROS PARA OS COORDENADORES DOS PROJETOS  
I - Todos os Coordenadores dos projetos vinculados ao Programa de Extensão receberão 02 (duas) horas aulas semanais. A depender se Programa, pela especificidade dos projetos, 

dessa forma, sem pagamento de horas/aula. 
 

Pedreiras/Maranhão, 04 de agosto de 2021. 

Professora Msc. Sângela Medeiros de Lima Carvalho                                                 Professora Dra. Ana Maria da M. Almeida 

Diretora Acadêmica                                                               Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
 

 


