
1º PUBLICAÇÃO DAS PROPOSTAS PIBEX-2019 

PROPOSTAS PARA CORREÇÃO ATÉ 20/03/2019 

Nº 
PROCESSO 

TÍTULO DO PROJETO UNIDADE Itens para correção 

002/2019 
Gerenciamento de resíduos perigosos 

no Campus UFAM Manaus: Pilhas e 
baterias 

CCA 3.4 "E"; 3.5 "D"; 3.2 "B" 

003/2019 Arte com recicláveis CCA 3.2 "B" 

005/2019 
Grupo de Consultores em Certificação 

Orgânica - GCERT 
FCA 3.2 "B" 

007/2019 

Cartilha para divulgação do uso de 
Fosfato de rocha magnesiano no 

cultivo de hortaliças orgânicas no ramal 
do Banco em Rio Preto da Eva, 

Amazonas 

FCA 3.2 "B" 

012/2019 
Atenção ao paciente com déficit 

neurofuncional 
FEFF 3.2 "B" 

019/2019 
Grávidas ativas: Promoção da saúde e 
qualidade de vida durante o período 

gestacional 
FEFF 3.4 "E"; 3.5 "D"; 3.2 "B" 

020/2019 

Avaliação e controle de rendimento 
funcional de idosos institucionalizados 

no Programa Idoso Feliz Participa 
Sempre (PIFPS) 

FEFF 3.4 "E"; 3.5 "D" 

021/2019 
Mulheres de fibra: luta e resistência 

das artesãs no município de Parintins - 
AM 

ICSEZ 3.4 "E" 

023/2019 

Prevenção do suicídio, um caminho 
possível: Abordagens em escolas da 

rede pública do município de 
Parintins/AM 

ICSEZ 3.4 "E"; 3.5 "D"; 3.2 "B" 

024/2019 
O uso da internet na promoção do 

intercâmbio entre a Universidade e a 
Sociedade 

ICSEZ 3.4 "E"; 3.5 "D" 



029/2019 
Avaliação da capacidade funcional, 

qualidade de vida e distúrbios do sono 
em pacientes crônicos 

FEFF 3.9 "A' 

030/2019 
Produção de composto orgânico a 
partir de resíduos sólidos da feira 

AGROUFAM 
FCA 3.2 "B" 

031/2019 
O uso de novas tecnologias nas aulas 

de matemática 
FACED 3.4 "E"; 3.5 "D"; 3.7 "B" 

032/2019 ENDOCAST - Endodontia em PODCAST FAO 3.4 "E" 

034/2019 
Direito e cidadania na Escola Municipal 

de Itacoatiara - AM 
ICET 3.4 "E"; 3.7 "G"; 

039/2019 
Exposição interativa do curso de 

engenharia de produção para alunos 
do ensino médio de Itacoatiara 

ICET 3.2 "B" 

043/2019 Portal da ciência FIC 3.2 "B" 

044/2019 
Diagnóstico do acervo documental 

histórico do Museu Amazônico 
FIC 3.10 "B" 

046/2019 
Ciclo de palestras e oficinas com 

adolescentes: construindo diálogos na 
proteção 

IFCHS 3.4 "E"; 3.5 "D" 3.7 "G"; 

050/2019 
Programa de Assistência ao nefropata 

diabético - PANEDI 
FM 3.4 "E" 

051/2019 
Projeto ReanimAÇÃO - Habilidades 
Médicas e manejo de emergências 

cardiovasculares adulto e pediátrica 
FM 3.7 "B" 

052/2019 
Iniciação ao tênis de mesa para 

pessoas com deficiência 
FEFF 3.7 "B" 



054/2019 MEDensina ICB 3.7 "G" 

060/2019 
Avaliação do grau de satisfação dos 

usuários da prescrição eletrônica em 
um hospital universitário de Manaus 

FCF 3.4 "E"; 3.2 "B" 

062/2019 
Projeto Rondon na Universidade 

Federal do Amazonas 
ICE 3.2 "B" 

063/2019 
Estação e Centro de Ensino de Ciências 

- CASA DA FÍSICA 
ICE 3.4 "E"; 3.5 "D"  

068/2019 

Protocolos para as boas práticas de 
manipulação e segurança alimentar do 
piracucu (Arapaima gigas) de áres de 

manejo 

FCA 3.7 "E" 

069/2019 
Consumo do pescado no município de 

Manaus - AM 
FCA 3.7 "E" 

070/2019 

Unidade familiar de produção de 
tambaqui curumim em viveiros 

escavados, como forma de geração de 
renda e sustentabilidade ambiental na 

comunidade do Lago do Santana, 
Manacapuru 

FCA 3.7 "E" 

071/2019  

Fortalecimento de ações 
cooperativistas para inclusão 

socioeconômica no Ramal do Banco - 
Rio Preto da Eva/Amazonas 

FCA 3.2 "B" 

073/2019 
Memória FT: Resgate e manutenção 

permanente da história da Faculdade 
de Tecnologia/UFAM - Ano II 

FT 3.7 "B" 

075/2019 
O uso de tecnologias no ensino de 

ciências 
ICB 

3.2 "B"; 3.7 "B"; 3.7"G", 
3.7 "H";  

078/2019 

Substratos na produção de mudas de 
espécies arbóreas em viveiro para 

arborização urbana junto a 
comunidade do hospital Doutora Luiza 
da Conceição Fernandes e a APAE no 
município de Humaitá no estado do 

Amazonas 

IEAA 3.7 "B" 



080/2019 
Contribuições de materiais 

manipuláveis na construção de 
sequências didáticas 

IEAA 3.7 "G" 

081/2019 
Utilização de atividades lúdicas para a 

prática de educação ambiental no 
ensino fundamental I 

IEAA 3.2 "A"; 3.7 "G";  

082/2019 
Limites e possibilidades da inserção 
damúsica no estudo de frações para 

alunos cegos 
IEAA 3.7 "G" 

085/2019 
Educação ambiental: Gerenciamento 
de resíduos sólidos no bairro Parque 

das Mangabeiras em Humaitá-AM 
IEAA 3.4 "E"; 3.5 "D" ; 3.2 "B" 

089/2019 
Ler e escrever bem: Um exercício de 

cidadania 
INC 

3.4 "E"; 3.5 "D"; 3.7 "G"; 
3.2 "B" 

091/2019 

TFTC - Treinamento funcional 
terapêutico em forma de circuito para 
melhora do equilíbrio e dos distúrbios 

posturais de idosos do Centro de 
Convivência do Idoso da cidade de 

Coari - AM 

ISB 3.2 "B" 

093/2019 
A importância da educação ambiental 
para alunos do ensino fundamental, 

com o auxílio de recursos lúdicos 
ISB 3.7 "G" 

094/2019 
Projeto de Aprimoramento em Cirurgia 

e Experimentação Animal - PACEA 
FM 3.7 "B"; 3.7 "G";  

 


