EDITAL 003 2015/2016
Processo seletivo para o período de 2015/2016 referente ao Programa de Bolsas na
modalidade Extensão da Universidade de Sorocaba.

Relação dos projetos pré-qualificados, candidatos à Bolsa Probex, apresentados
em ordem de classificação das médias finais, obtidas por meio de 03 avaliações (projeto +
Currículo do professor + análise do desempenho do aluno). Todas essas propostas de
atividades de extensão contemplam os requisitos exigidos para obtenção das bolsas.
Foram desclassificados os projetos com notas abaixo de 6,0 (seis).
A lista definitiva dos contemplados com bolsa Probex será divulgada no site da
Uniso (http://www.uniso.br/extensao/probex/), no dia 24 de junho.

TÍTULOS DOS PROJETOS PRÉ-CLASSIFICADOS
- Avaliação do reflexo da saúde e bem-estar único em abrigo animal como estímulo para
adoção
- Elaboração de material informativo sobre saúde e bem-estar de cães e gatos utilizando
instrumentos baseados no conceito de Saúde Única
- Intervenção fisioterapêutica em Hipertensão Arterial Sistêmica no Idoso
- UNIVER-CIDADE: resíduos sólidos
- Banco de Sementes de Sorocaba
- Capacitação de agentes ambientais
- Projeto de apoio para a melhoria no sistema de coleta, triagem, comercialização e sistema
administrativo da cooperativa de trabalho dos catadores de material reaproveitável de
Sorocaba (CATARES)
- Protocolo de Avaliação de Programa
- Boas práticas de manejo na Ovinocultura
- Equoterapia em Crianças
- Contando e brincando com histórias: a atuação da psicologia na recreação de crianças e
adolescentes

- Agência Experimental de Publicidade e Propaganda
- Farmácia Comunitária Vital Brazil
- Eventos culturais na cidade
- Programa Unisaúde - Harmonia corporal e mental no trabalho - Terapia Ocupacional na
promoção da qualidade de vida em Saúde do trabalhador
- Contribuição da área de nutrição ao projeto Unisaúde com foco na saúde, bem-estar e
segurança alimentar
- Investigação Matemática em sala de aula com o uso de materiais didáticos
- Círculo de debates: CinePsico
- Ajuda e proteção de animais abandonados e auxílio à comunidade carente.
- Refúgio da Biodiversidade: Como uma reserva particular do patrimônio natural
- Blog Universidade da Terceira Idade - Uniso
- Melhoria na classificação do ranking de imagens em mecanismos de busca usando algoritmos
distribuídos
- Segurança em Domótica utilizando reconhecimento fácil de uma interface embarcada
- Rodas de conversas de apoio às mães de filhos deficientes
- Uniso Comunidade
- Convite à Ciência
- Ensino-aprendizagem de Língua Inglesa por meio de atividade social: Vamos à biblioteca?
- Educação sexual na sala de aula: uma proposta de reflexão
- Ensino-aprendizagem de Língua Inglesa por meio de atividade social: Brincar de Curling na
escola pública
- Orientação de gestantes na adolescência, uma contribuição da Psicologia para o cotidiano da
relação mãe-bebê
- Atividade física para motoristas de vans escolares
- Agência Experimental de Jornalismo
- Xadrezando
- Agência experimental de Relações Públicas

- Saúde e bem-estar animal no abrigo Lar Santa Clara
- Produção de horta vertical visando ao bem-estar infantil na Escola Senador José Ermírio de
Moraes
- Formação de Hortas em escolas municipais de Araçoiaba da Serra
- Laboratório de Produção criativa e Reaproveitamento de materiais.
Comissão Técnica da Extensão

