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Alessendro Avila da Silva Astronomia em espeços não formais de ensino

BIanca de Souza 
A medicalização na infância: Desenvolvimento de trabalho para educação de professores 

contra o uso abusivo de medicamentos

Bruno Cavalheiro Terra indígena foxá, Lajeado/RS: Relevância de uma escola indígena para a comunidade 

Camila Maria Bratti Volken 
Avaliação do impacto das ações de extensão univarsitária junto à comunidade através de 

continuidade 

Douglas Ruis
Mudanças do projeto escolas esportivas da UNIVATES para 2017 na perspectiva da 

extensão universitária

Eduarda da Silva Marques 
Projeto interfaces: Ações realizadas no ano de 2016 e direitos humanos na questão do 

bullying 

Augusto Pretto Chemin 6ª Feira de ciências da UNIVATES 

Cláudia Fernanda Bildhauer Ampliação do púplico alvo junto ao projeto de extensão SUSTENTEC

Lidiane Musselin O impacto socil das ações interdisciplinares de cuidado em saúde 

Ernesto Pereira Bastos Neto 
Aspectos políticos e cosmológicos da organização social Kaingang na terra indígena Jamã 

Ty Tãnh, Estrela/RS 

Diogo Dalpian dos Santos
Projeto tema – Práticas extensionistas aplicadas às áreas de lógica de programação e 

robótica 

Laísa dos Santos A arte como mediadora para troca de vivêmcias e saberes 
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Carolina Pereira dos Santos
O uso de aplicativos como ferramenta de aprendizagem em um projeto de extensão: 

Associanda a teoria à prática 

Eduardo Schmitz 
Ensino em relações internacionais e o projeto de extensão "O mundo aqui: Relações 

internacionais na sala de aula", da UNIVATES (Lajeado/RS) 

Eduarda Mocellin Laude
Oficina da olimpíada matemática da UNIVATES: Estimulando a raciocínio, a lógica e a 

criatividade 

Fernanda Estefani dos Santos 

Figueiredo
Projeto tema: Competição de pontes de espaguete e de carrinhos de papelão 

Guilherme Welp Stefan Oficinas experimentais: Práticas científicas no contexto escolar 

Larissa Sberse Morás Projeto interfaces: Cuidando dos direitos humanos na questão da violência doméstica 

Hélder Conceição Pacheco Oficinas experimentais de astronomia 

Isabel Schuster Argenton Relato de experiência de integração ensino-serviço na saúde 

Leonardo Roni Matte Mostras científicas itinerantes: Divulgando o conhecimento científico e tecnológico  

Magali Beatriz Baierle
Veredas da linguagem: O diálogo entre a tecnologia e o ensino de língua portuguesa como 

língua adicional 

Mirela Heinen Rediss
Enlaces: Um projeto em prol da saúde emocional da família no contexto da seperação 

conjugal 

Renata Fernandes Herdina
Projeto de extensão universitária "Naturalista por um dia - educando para a preservação 

ambiental" 

Juliana Kuster de Lima Maliska Práticas do bullying no contexto escolar 

Róger Sullivan Faleiro Linguagem e ludicidade: veredas da linguagem 

Suélen Fernanda Schneider
Vivências interdisciplinares em saúde: Relato de experiência a partir da participação em 

um projeto de extensão 

Taila Franciéli Silva Peocesso de construção de equipamento doletor de 

Tainá Manfredini O olhar da comunidade sobre a projeto de extensão enterarte 
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Paloma Stacke
Formação dos bolsistas de extensão: Uma prática constante do projeto redes 

interdisciplinares 

Patricia Inês Schwantz
Gerenciamento ambiental aplicado aos resíduos sólidos orgânicos em uma escola 

estadual em Santa Cruz do Sul/RS 

Paula Schneider dos Santos 
O jogo como estratégia para a inserção da psicologia na escola: Um relato de experiência 

do grupo GEPEPE/UFSM em uma escola municipal de Santa Maria- RS 

Marco Tulio Nardi Ações, desafios e resultados do projeto redes interdisciplinares

Suzinara Strassburger Marques Literatura, arte e congnição: Veredas que se entrecruzam  
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