HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS PROJETOS SUBMETIDOS PARA SELEÇÃO
DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
CATÓLICO DE VITÓRIA –
(Edital de Extensão Nº 001/2019)
A Coordenação de Extensão do Centro Universitário Católico de Vitória, torna público a
homologação do Edital de Extensão Nº 001/2019 destinado a seleção de 24 projetos de
extensão a serem executados durante o período de 11 de março de 2019 a 28 de fevereiro de
2020 pelo corpo docente e discente dos cursos de Graduação desta Instituição.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Após análise dos documentos enviados para fins de participação no Edital N.º 001/2019,
segue abaixo as inscrições homologadas.
Seguindo o disposto no cronograma do edital, os projetos seguem para análise dos
avaliadores.
2 – DA HOMOLOGAÇÃO
O resultado da homologação está apresentado pelo título do projeto submetido à análise no
edital de extensão nº 001/2019.

TÍTULO DO PROJETO
1 Orientação e análise de currículo
2

Consolidação da coleção didática zoológica como estratégia de ensino e
divulgação científica

3 Desenhando a cidade
4

O direito à participação política das pessoas com deficiência: sufrágio
universal enquanto instrumento de inclusão

CURSO
Administração
Ciências
Biológicas
Direito
Direito

5 SOS - filhos em apuros

Enfermagem

Educação e promoção a saúde no combate de morbidades decorrente do
6 trabalho dos catadores de recicláveis e criação de cartilha para prevenção
de doenças

Enfermagem

7

Humaniza em ação: atenção e promoção à saúde no atendimento ao
idoso

Enfermagem

8

Primeiros socorros: orientação aos profissionais que lidam com crianças,
adolescentes e jovens em instituição de ensino

Enfermagem

9 Promovendo a qualidade de vida!
10 Filosofia em tela

Enfermagem

11 Tecnologia na funcionalidade humana: a impressão 3D beneficiando vidas

Fisioterapia

12

Analise e intervenção ergonômica no âmbito laboral no Vitória Apart
Hospital

13 Desvendando o rótulo para melhor escolher o seu alimento.

Filosofia

Fisioterapia
Nutrição

14 Muito além do alimento

Nutrição

Melhores escolhas e mais saúde para você: mudança de hábito alimentar
15 para pacientes submetidos à cirurgia bariátrica após 03 meses de
procedimento cirúrgico

Nutrição

16

Hiperdia nutrição: uma mudança na forma de pensar alimentação para a
saúde

17

O gênero plural – discutindo as relações de gênero e quebrando
paradigmas

18 Avaliação psicológica de atletas paraolímpicos de Vitória/ES
19 Precisamos conversar sobre Direitos Humanos

Nutrição
Psicologia
Psicologia
Serviço social

Vitória/ES, 08 de Fevereiro de 2019.
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