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RESULTADO PARCIAL 

AVALIAÇÃO DE PROJETOS PACE 2016/1 

Título Situação 

Utilização de jogos no ensino de genética. APROVADO COM 
RESTRIÇÕES 

Aprendendo fundamentos da lógica de programação através 
de conceitos matemáticos. 

APROVADO 

Revitalização da horta na escola: uma ferrramenta para a 
prática multidisciplinar. 

APROVADO 

Reforçando a matemática no ensino fundamental. APROVADO 

Praticando microbiologia no ensino médio. APROVADO 

Inclusão digital de idosos através de aplicativos movéis em 
Itacoatiara-AM. 

APROVADO 

A lógica como instrumento no ensino da matemática. APROVADO 

Analise do sistema de gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde do hospital municipal de Itacoatiara. 

REPROVADO 

Resolução de problemas da OBMEP como instrumento 
motivador para o ensino da matemática. 

 
 

APROVADO 

Modelos didáticos de zoologia-coleção de peixes. APROVADO 

Extensão tecnológica para aplicação da gestão da inovação 
em micro e pequenas empresas industriais da cidade de 
Itacoatiara. 

APROVADO 

Projeto de extensão voltado para hierarquização dos 
atrativos naturais da cidade de Itacoatiara. 

APROVADO 

Aproveitamento de produtos e subprodutos agrícolas na 
melhoria da alimentação em Itacoatiara. 

APROVADO 

Qualidade do corpo hídrico da ponte Poranga: aspectos 
físico-químico.  

REPROVADO 

Uso de gêneros textuais para o reforço da Língua Portuguesa 
no ensino fundamental. 

APROVADO 

Reciclagem de lixo digital: comprometimento social e 
ambiental. 

APROVADO COM 
RESTRIÇÕES 

Softfísica. APROVADO COM 
RESTRIÇÕES 

Experimentos de física com materiais de baixo custo. APROVADO 

Informatização com arquivo morto da escola municipal Dom 
Paulo Mc Hugh. 

APROVADO 

Integrando a tecnologia Qr Code a um portal web para ajudar 
visitantes e moradores identificar os pontos turísticos do 
município de Itacoatiara/AM.  

APROVADO 

Introduzindo astronomia como ferramenta motivadora do 
ensino. 

APROVADO COM 
RESTRIÇÕES 

Implantação de um servidor web local no ICET. APROVADO 

Ementa didática de laboratório para uma aprendizagem 
significativa na física.  

APROVADO 
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Farmacêuticos no cuidado e educação de pacientes 
hipertensos. 

APROVADO 

Parceria ICET-UFAM e SENAI: curso de capacitação em 
tecnologia de caixas de abelhas sem ferrão para 
meliponicultura no Amazonas. 

APROVADO 

Farmácia no cotidiano: implantação de horto de plantas 
medicinais como instrumento de educação e saúde. 

APROVADO 

Farmácia no cotidiano: ações educativas de prevenção da 
zika, dengue e chikungunya. 

APROVADO COM 
RESTRIÇÕES 

Caracterização da água em área alagada no bairro Jauari no 
município de Itacoatiara. 

APROVADO COM 
RESTRIÇÕES 

Divulgação da importância de um porto público e 
multifuncional para o desenvolvimento regional. 

APROVADO 

Produção de sabão biodegradável: uma prática 
ecologicamente sustentável no ensino de ciências. 

APROVADO 

Composição gravimétrica dos resíduos sólidos do Instituto de 
Ciências Exatas e Tecnologia – ICET/UFAM. 

APROVADO 

Divulgação do curso de engenharia de produção para alunos 
finalistas do ensino médio no município de Itacoatiara. 

APROVADO 

 
Itacoatiara, 22 de abril de 2016. 
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