
EAEX - 2019

10/10/19 Sala 1 – PEC Sala 3 – PEC Sala 5 – PEC Sala 7 – PEC Sala 9 – PEC Sala Multiuso – MUDI Sala Informática – MUDI Sala Miniauditório – MUDI Laboratório de Química – MUDI

08h00-09h00 Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral

09h00-10h00 Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral
intervalo

10h30-12h00 Coral da UNATI e Palestra da Profa. Deolinda Cornicelli Buosi – Local DACESE

intervalo

13h30-14h30 Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral

14h30-15h30 Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral

intervalo

16h00-17h00 Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral

17h00-18h00 Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral

intervalo

19h30-21h00 Abertura e Coquetel – Local RU

11/10/19 Sala 1 – PEC Sala 3 – PEC Sala 5 – PEC Sala 7 – PEC Sala 9 – PEC Sala Multiuso – MUDI Sala Informática – MUDI Sala Miniauditório – MUDI Laboratório de Química – MUDI

08h00-09h30 Mesa Redonda 1 – Contribuições da Extensão Universitária para erradicação da pobreza, e sutentabilidade e trabalho decente – Local DACESE

09h30-10h30 Mesa Redonda 2 – Extensão Universitária na garantia dos Diretos Humanos – Local DACESE

intervalo

11h00-12h00 Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral Apr. Oral

intervalo

13h30-15h00 Apresentação do curso de Artes Visuais e Palestra da Profa. Débora de Mello Gonçales Sant’Ana – Local DACESE

intervalo

15h30-17h30 Apresentação UEM – 16 anos de Educação Fiscal – Dramatizando a Cidadania – O Auto da Barca do Fisco – Local Oficina de Teatro da UEM



EAEX - 2019

10/10/19 Sala 1 – PEC

08h00-09h00

O PROCIVITAS e o cursinho UEM: atividade e aprovações em 2018

TIME: Teoria e Investigação em Matemática Elementar
Diagnóstico de hemoglobinopatias, orientação genética e educacional
Experimentos sobre ondulatória: uma revisão dos trabalhos das edições do SNEF de 2009 – 2017

09h00-10h00

Refletindo sobre o ensino de probabilidade e de sua abordagem nos anos iniciais do ensino fundamental a partir do jogo “A travessia do Rio”

Intervenções sobre o declínio cognitivo e motor de idosos institucionalizados por meio de atividades de estimulação 

As possibilidades de atuação dentro de um projeto de extensão psicoeducacional

Jogo de improvisação teatral: garantia do brincar e do protagonismo de crianças em tratamento de saúde

Coordenador da sessão: Maurício Custodio Mello

10/10/19 Sala 1 – PEC

13h30-14h30

Brincar no hospital: uma abordagem pedagógica acerca da hospitalização infantil

Entre o teatro e cinema: uma análise da relação do cinema trash e a bufonaria

Inserção da população negra no teatro brasileiro: resistência, exclusão e subversão 

XIV anos de projeto música e poesia para falar de cidadania, ciência e meio ambiente no contexto nacional e internacional 

14h30-15h30

Proporcionando qualidade de vida através do cuidado paliativo: realidade em um projeto de extensão universitária 

A importância da abordagem paliativa na formação do profissional de Enfermagem – relato de experiência 

Impressões sobre as dificuldades no acesso às orientações de saúde das pessoas surdas

Psicologia hospitalar e equipe multiprofissional – interdisciplinaridade na promoção de saúde

Coordenadora da sessão: Martha Dias da Cruz Leite

10/10/19 Sala 1 – PEC

16h00-17h00

Desafio no diagnóstico da hipercalciúria em crianças e adolescentes portadores de litíase renal

Pacientes doentes renais crônicos no Departamento de Odontologia da UEM: relato de experiência de um projeto de extensão 

Avaliação dos certificados de análise físico-químico e microbiológico de água potável e purificada da farmácia ensino – Setor de Manipulação 

Análise da dispensão de medicamentos sujeitos a controle especial em uma farmácia escola da Universidade Estadual de Maringá (UEM)

17h00-18h00

Brincando e aprendendo sobre óptica no Museu Dinâmico Interdisciplinar – PROMUD: reflexões sobre como apresentar experimentos da Sala da Física para diferentes públicos

Motivos de descarte do leite materno no banco de leite humano

Doação de leite humano por mães de bebês prematuros: uma análise descritiva 

Projeto Pequenos Gestos, Grandes Sorrisos: promoção de saúde bucal, ações preventivas e restauradoras

Coordenadora da sessão: Eliana Litsuko Tomimatsu Shimauti 

11/10/19 Sala 1 – PEC

11h00-12h00

Principais fatores de risco para o desenvolvimento da lesão por pressão em pacientes hospitalizados 

Percepção dos acadêmicos de enfermagem em relação ao gerenciamento dos cuidados de enfermagem no tratamento de feridas crônicas

Levantamento epidemiológico dos casos de câncer diagnosticados nos 23 anos de vigência do projeto de extensão “Diagnóstico, tratamento e epidemiologia das doenças 

Restauração de resina composta com matriz customizada de carimbo oclusal: relato de caso

Coordenadora da sessão: Maria de Lourdes Santiago Luz



EAEX - 2019

10/10/19 Sala 3 – PEC

08h00-09h00

Projeto gráfico do informativo #NOSSAUEM

Conjuntura Econômica Brasileira: divulgação de análises evolução do PIB

Desdobramentos do laboratório de produção de conteúdo midiático

Projeto Baja SAE UEM – Equipe Capibaja

09h00-10h00

Educação para prevenção: ciência e comunidade aliadas no controle de doenças infecciosas

Promocão da saúde e prevenção de doenças com a população surda

O rádio como instrumento da comunicação do conhecimento científico

A educação financeira e os apelos comerciais: panorama de uma micro realidade

Coordenadora da sessão: Maria Auxiliadora Milaneze Gutierre

10/10/19 Sala 3 – PEC

13h30-14h30

Matemática em exposisão: formas, figuras e números

Show de física – PROMUD, reflexões sobre Muditinerante e seus experimentos de física

Bioquímica, da origem da vida ao dia a dia: uma abordagem bioquímica para o ensino médio, relacionando soluções ácido-base e PH ao sistema digestório

Experimento para o ensino de Óptica: análise de dois periódicos brasileiros

14h30-15h30

A importância do estudo não formal nos Museus Interdisciplinares

Conhecendo a bioquímica: da origem da vida ao dia a dia: experimento ácido-base colorido para ensino fundamental 

Brincando e aprendendo sobre acústica no Museu Dinâmico Interdisciplinar – PROMUD

Você conhece o seu segundo cérebro?

Coordenadora da sessão: Marion Haruko Machado

10/10/19 Sala 3 – PEC

16h00-17h00

Projeto Sorrir com saúde: divulgação e implementação de atividade e promoção da saúde bucal em outros municípios do Paraná

Utilização do ensino a distância como forma de proporcionar atualização e suporte aos profissionais que dão atendimento aos pacientes do SUS

Ambulatório de Toxicologia Infantil: dados de atendimento de 2018

Visita domiciliar para pessoas autointoxicadas: dados de 2018

17h00-18h00

Osmose: uma abordagem para crianças do ensino fundamental e a relação com o cotidiano

Curricularização da extensão e perspectiva a partir da escola de aventuras na Educção Física/UEM

Educação Ambiental e unidade de conservação: uma experiência com a qualificação de professores

Coordenadora da sessão: Alice Maria de Souza Kaneshima

11/10/19 Sala 3 – PEC

11h00-12h00

Assitência domiciliar de enfermagens às famílias de idosos dependentes de cuidado: panorama das avaliações

Projetos pequenos gestos, grandes sorrisos: Educação em saúde bucal na Clínica Odontológica da UEM

Caracterização dos pacientes estratificados em saúde mental por um projeto de extensão

Controle populacional de cães e gatos

Coordenadora da Sessão: Mitsue Fujimaki



EAEX - 2019

10/10/19 Sala 5 – PEC

08h00-09h00

Educação e educação física: aproximações da análise à luz da crítica marxiana da economia política

Coletivo (Si)mento urbano – UEM

Organização do acervo arqueológico do Laboratório de Arqueologia, Etnografia e Etno-história da UEM

A crítica genética no âmbito das Artes Cênicas

09h00-10h00

Do regime aberto e do livramento condicional no Programa Patronato de Maringá

Escuta qualificada: a construção de uma prática interdisciplinar em um núcleo de extensão universitária

Justiça restaurativa implantação da política pública no município de Maringá

Intervenção com homens autores de violência como prevenção à violência doméstica contra mulheres

Coordenador da sessão: André Luiz Rosa

10/10/19 Sala 5 – PEC

13h30-14h30

Progama Basta: a relação entre uso e abuso de álcool e violência doméstica

A atuação do NEDDIJ – UEM na defesa de adolescentes em conflito com a lei

Campanha educativa para conscientização e prevenção do câncer de mama

Campanhas de conscientização sobre a importância da doação de medula óssea

14h30-15h30

A visita domiciliar como estratégia de criação de vínculo em cuidados paliativos – EAEX 2019 UEM

Núcleo Maria da Penha e as considerações sobre as práticas profissionais

A guarda materna: um levantamento quantitativo da demanda atendida pelo NEDDIJ de Maringá-PR

A execução da Lei Maria da Penha e a prática da Psicologia no Grupo Educativo – Basta: tipos de violências identificados no Programa Patronato de Maringá

Coordenadora da sessão: Ana Paula Vidotti

10/10/19 Sala 5 – PEC

16h00-17h00

PROMUD e suas ações extramuros da Universidade

Laboratório de oficinas temáticas de química para o ensino básico: uma reflexão acerca do projeto

Animais peçonhentos x venenosos: ensinando e conscientizando

MUDI: interação com a comunidade por meio das visitas mediadas

17h00-18h00

Promoção da Saúde na Comunidade Rural Elza Lerner em Mandaguaçu – PR

Universidade na Escola: práticas sobre higiene e alimentação saudável com alunos da educação infantil

Organização e manutenção do Portal de Divulgação Científica e Tecnológica do DEP

Coordenadora da sessão: Paulo Lopes

11/10/19 Sala 5 – PEC

11h00-12h00

Projeto de extensão rural: graduandos das Ciências Agrárias da UEM contribuindo para o desenvolvimento rural, regional e profissional

Preservare Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Ambiental

Empréstimos de peças anatômicas via Museu Dinâmico Interdisciplinar

Horto didático de paisagismo e espécies de uso popular

Coordenadora da sessão: Juliana Vanessa Colombo Martins Perles



EAEX - 2019

10/10/19 Sala 7 – PEC

08h00-09h00

O clown e a terceira idade: percepções a partir de uma intervenção prática numa casa de repouso para idosos 

O trabalho da rede de atendimento à criança e ao adolescente: perspectivas a partir dos educadores sociais do PCA/UEM

As contribuições da equipe de Psicologia no NEDDIJ de Maringá: novos rumos para a atuação

Dos programas de recuperação e reeducação para autores de violência doméstica contra a mulher e os resultados advindos do BASTA no Programa Patronato de Maringá

09h00-10h00

“Corpo em movimento”, corpo em pensamento: a dança-teatro de Pina Bausch como elemento de inspiração didática para iniciação teatral

As metáforas físicas como abordadem pedagógica-musical nos ensaios do Coro Feminino da UEM

Criação em dança: explanações sobre o processo criativo de “BESTA”

Educação ambiental por meio de animais taxidermizados no MUDI

Coordenador da sessão: Thiago Fanelli Ferraiol

10/10/19 Sala 7 – PEC

13h30-14h30

Médicos da Graça: apresentando o palhaço de hospital

Atividades físicas adaptadas do Vale do Ivaí – PR

Médicos da Graça: uma breve história

14h30-15h30

Estando do outro lado – um olhar sobre o cuidado domiciliar

Visitas domiciliares ao intoxicado: relato de um grupo extensionista

Encaminhamentos realizados pela equipe de Psicologia do Programa Patronato de Maringá: contribuições no processo de reintegração social dos sujeitos em conflito com a lei

Abordagem da dor física em cuidadores de pacientes crônicos: relato de experiência

Coordenador da sessão: Fernando Wolff Mendonça

10/10/19 Sala 7 – PEC

16h00-17h00

Biologia Forense: uma perspectiva de aplicação do conhecimento científico para desvendar os crimes

Reação de descalcificação com a finalidade de integração entre conceitos acadêmicos e o cotidiano

Contribuições da ginástica para o desenvolvimento humano: experiência do Projeto Escola de Ginástica DEF/UEM

17h00-18h00

PROPAE/UEM: em busca da acessibilidade e da inclusão na educação superior

Atendimento psicoeducacional a crianças com problemas de escolarização e TDAH

Recursos alternativos para alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais no ensino superior

Programa Começar de Novo e Patronato: uma nova oportunidade para as pessoas em regime aberto

Coordenadora da sessão: Paula Marçal Natali

11/10/19 Sala 7 – PEC

11h00-12h00

Planos de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes e o papel dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente

O mandado de segurança como instrumento de garantia do direito à educação de crianças com até cinco anos de idade, na atuação do NEDDIJ/UEM

Feminismo e direitos sociais: uma experiência de extensão universitária do curso de Serviço Social UEM/CRV

Mulheres da Economia Solidária: a experiência do projeto de extensão “Organizadas e mobilizadas”

Coordenadora da sessão: Reni Saath

Harmonic Flute Ensemble: breves apontamentos



EAEX - 2019

10/10/19 Sala 9 – PEC

08h00-09h00

Avaliação da qualidade de vida de pacientes do ambulatório de angiologia e cirurgia vascular do Hospital Regional Universitário de Ponta Grossa

Comparação de metodologias de ensaio de compressão de tijolos de solo-cimento

O uso de mídias on-line no engajamento dos alunos nas atividades do ambiente acadêmico

Orquesta de flautas: concerto de solista

09h00-10h00

Arte e Design – Identidade visual com elementos da cultura Kaingang

Arte indígena Kaingang em tramas

Artesanato Indígena Kaingang: desafios no cálculo dos custos de produção

Coordenadora da sessão: Andréia Anhezini da Silva

10/10/19 Sala 9 – PEC

13h30-14h30

Relato de experiência de tratamento de lesão em pé diabético em um ambulatório de especialidade

O projeto de extensão como espaço de aprendizado para o cuidado de feridas crônicas – um caso de amputação por pé diabético

Atividades realizadas pelo Projeto de Extensão “Liga Acadêmica de Cardiologia de Maringá” durante os anos de 2018 e 2019

Hipertensão arterial em servidores da UEM: análise descritiva de dados coletados em projetos de extensão

14h30-15h30

Projeto SIMOPE: conhecendo o ambiente para obtenção dos requisitos do sistema de mobilidade para equoterapia

Parque do Cinquentenário: educação ambiental com a comunidade geral e escolar do entorno

Abelhas nativas e a educação não formal no Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM

Coordenadora da sessão: Simone Fiori

10/10/19 Sala 9 – PEC

16h00-17h00

Vigilância em saúde pelo método busca ativa em 10 anos

UEM FAZ BEM: o jornal do Cursinho UEM e o seu enfrentamento ao ataque neoliberal

Satisfação de usuários com informação toxicológica por via remota

17h00-18h00

Eventos adversos relacionados a medicamentos no Hospital Universitário Regional de Maringá

Reações adversas cutâneas no Hospital Universitário de Maringá

Validação das prescrições medicamentosas pelo farmacêutico clínico para a promoção da segurança do paciente

Projeto de extensão: “O papel do Projeto Vida na prevenção da Osteorradionecrose”

Coordenador da sessão: Luciano Carvalhais Gomes

11/10/19 Sala 9 – PEC

11h00-12h00

Análise e identificação de uma bandeira têxtil de não tecidos: Projeto de Extensão – Tecidoteca

Desenvolvimento de produtos utilizando lona de banner

Design e sustentabilidade: o desenvolvimento de bolsas a partir do reaproveitamento de lonas de banner

Coordenador da sessão: Paulo Ricardo Garcia Fernandes

Consultores ad hoc: um problema constante a ser enfrentado na editoração científica

Avaliação da atividade in vitro de diferentes formulações acaricidas, sobre os parâmetros reprodutivos de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus (Boophilus) mi



EAEX - 2019

10/10/19 Sala Multiuso – MUDI

08h00-09h00

Quem são os produtores da feira de Economia Solidária na UEM/Sede?

Aprendendo a ensinar Física I no MUDI

Reestruturação e manutenção da home page do Departamento de Engenharia Mecânica

Home page do DZO-UEM: uma ponto entre a Universidade e a Comunidade

09h00-10h00

Revista Ciência, Cuidado e Saúde: a problemática busca por pareceres vivenciada por uma bolsista

Comunidade em Revista – interação arquitetura e comunidade

Desafios, dificuldades e socialização de um Periódico Científico de Ciências Contábeis

Divulgação científica através da Revista Arqmudi

Coordenadora da sessão: Olívia Toshie Oiko

10/10/19 Sala Multiuso – MUDI

13h30-14h30

Análise dos medicamentos antidepressivos dispensados na farmácia ensino da Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Busca ativa de casos de tentativa de suicídio em um hospital ensino

Perfil sociodemográfico de pacientes internados em clínica de recuperação no município de Maringá – PR

Resultado de um projeto de extensão em terapia familiar

14h30-15h30

Reabilitação oral de pacientes com edentulismo total e parcial

Ocorrência de anemia em idosos no ano de 2018

Intervenções de lazer em idosos institucionalizados

3ª IDADE: o piano como instrumento educacional

Coordenadora da sessão: Josiane Medeiros de Mello

10/10/19 Sala Multiuso – MUDI

16h00-17h00

Qualidade e acesso a mercado de cafés especiais: atividades realizadas junto a cafeicultores do Norte Novo e Norte Pioneiro do Paraná

REDIfeira e a análise socioeconômica da Feira de Produtos Orgânicos de Maringá e região

O que os olhos veem, mas não enxergam: a invisibilidade do Slackline e da orientação entre crianças não-participantes da Escola de Aventuras

Treinamento técnico para conhecer a capacidade potencial do solo do Norte Novo e Norte Pioneiro do Paraná

17h00-18h00

Percepção familiar acerca do lazer de crianças participantes de um projeto baseado nos conteúdos físico-esportivos de aventura

Relação doença cárie dentária – consumo de açúcar – prevalência em crianças

Manipulações mínimas em recém-nascidos pré-termos na unidade de terapia intensiva neonatal

Implementação do tratamento curativo e preventivo de ações em saúde bucal junto à Mandaguari e Marialva – PR

Coordenadora da sessão: Simone Fiori

11/10/19 Sala Multiuso – MUDI

11h00-12h00

FAISCA: Feira Agroecológica de Inclusão Social, Cultura e Artes

Projeto “De Museu para Museu”: Ações de intercâmbio realizadas com outros espaços de educação não-formal em 2018

Sustentabilidade através das redes sociais, uma perspectiva para o site do curso de Design da UEM

Trabalhando a rotulagem nutricional através da extensão universitária

Coordenadora da sessão: Yolanda Shizue Aoki



EAEX - 2019

10/10/19 Sala Informática – MUDI

08h00-09h00

Fretamento colaborativo: o uso de plataformas digitais e aplicativos para contratar o serviço de transporte coletivo de passageiros

Divulgação de conhecimentos matemáticos no Projeto KIT

O papel das redes sociais na divulgação científica do Projeto S.O.S. Riachos de Maringá

Rede social como ferramenta para divulgação de periódico científico

09h00-10h00

Curso de smartphone para mais de 60 anos

Fomentando e discutindo a presença feminina na área de TIC por meio do Projeto de Extensão Conectadas

PROPAE/UEM: em busca da acessibilidade e da inclusão na educação superior

Coordenadora da sessão: Tânia dos Santos Alvarez da Silva

10/10/19 Sala Informática – MUDI

13h30-14h30

Hortas comunitárias de Maringá, um modelo sdustentável de geração de renda

Percepção dos acadêmicos de Enfermagem em projeto de extensão em comunidade rural

Nível do conhecimento sobre a toxoplasmose entre universitários

Quitutes e Belezuras: perfil dos consumidores da Feira de Economia Solidária na UEM/Sede

14h30-15h30

O perfil do microempreendedor individual: uma análise dos municípios da região metropolitana de Maringá

A importância da torra para a agregação de valor em cafés especiais

Capacitação à produção de cafés de qualidade superior no norte novo do Paraná

Desenvolvendo profissionais de excelência e propiciando melhorias para empreendimentos diversos

Coordenadora da sessão: Márcia Marcondes Altimari Samed

10/10/19 Sala Informática – MUDI

16h00-17h00

Dinâmica de apresentações no Museu Dinâmico Interdisciplinar (MUDI-UEM)

Políticas ambientais no CRG: coleta seletiva no campus e integração ao sistema do município de Goioerê no processo de reciclagem do lixo

2ª limpeza participativa do Parque do Cinquentenário de Maringá

Planejamento e avaliação de uma proposta de educação ambiental interdisciplinar à luz das dimensões comportamentais do dizer e do fazer

17h00-18h00

Estudo observacional e retrospectivo de 24 anos dos casos de carcinoma verrucoso oral, diagnosticados no projeto de extensão LEBU-UEM 

Projeto VIDA: atenção odontológica a pacientes sob tratamento radioterápico e quimioterápico

Uso de terapias integrativas e complementares no cuidado integral de pacientes sob cuidados paliativos: relato de caso

Diagnóstico laboratorial da tuberculose em Sintomáticos Respiratórios (Srs) atendidos no LEPAC (2018-2019)

Coordenador da sessão: Jurandi Hilmann Rohling

11/10/19 Sala Informática – MUDI

11h00-12h00

Aspectos estruturais e funcionais de famílias de usuários de bebida alcoólica fundamentados no Modelo Calgary
Viabilidade econômica dos produtores rurais participantes da Feira Agroecológica de Inclusão Social, Cultura e Artes (FAISCA) de Umuarama – PR
Produção sustentável e estruturação da cadeia de ovinos de corte

Experiência da empresa júnior Preservare no desenvolvimento de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS): estudo de caso

Coordenador da sessão: Renato Ribeiro Guimarães

Organização do consumo consciente e comércio justo a partir da Cooperativa Naturingá de comercialização direta e de e-commerce



EAEX - 2019

10/10/19 Sala Mini Auditório – MUDI

08h00-09h00

Acidentes ocupacionais com animais peçonhentos notificados ao Centro de Controle de Intoxicações de Maringá, 2018

Desvendando o ciclo de vida das orquídeas no Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM

Educação ecológica, desenvolvimento regional e cidadania global: conservação de riachos urbanos da região de Maringá

As abelhas da coleção entomológica do Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM

09h00-10h00

Uso múltiplo dos recursos naturais renováveis e interpretação da natureza na Fazenda Experimental de Iguatemi

Inserção de homeopatia nas hortas comunitárias

PROMUD: nosso corpo sob olhar microscópico

Fungos micorrízicos associados com orquídeas: a educação não formal a serviço do repasse de informações da biodiversidade brasileira

Coordenadora da sessão: Patrícia de Souza Bonfim de Mendonça

10/10/19 Sala Mini Auditório – MUDI

13h30-14h30

Caracterização socioeconômica dos cafeicultores da região do Norte Pioneiro, Norte Central e Oeste Paranaense – entre 2018 e 2019

Capacitação técnica a cafeicultores no Norte Novo no Paraná para produção de cafés especiais

Certificação pública da produção orgânica no Estado do Paraná

14h30-15h30

Transtorno do desenvolvimento da cooperação em participantes do Projeto Escola de Aventuras

Interagindo com a comunidade através do Muditinerante

Projeto brincadeiras com meninos e meninas do Vale do Ivaí-PR: o processo formativo em questão na extensão universitária

O auto do barca do fisco: perfil dos espectadores alcançado pelo projeto de extensão

Coordenadora da sessão: Gessilda de Alcantara Nogueira de Melo

10/10/19 Sala Mini Auditório – MUDI

16h00-17h00

Morcego: sua importância para a preservação do meio ambiente

Resultados preliminares do projeto: caracterização da exposição ocupacional à praguicidas em floricultores

Projeto SIMOPE: Testes com modelo de equipamento em escala real com profissionais de equoterapia e cavalo

Microscopia: aproximando a prática da teoria

17h00-18h00

Estudo epidemiológico das lesões bucais no período de 05 anos no projeto LEBU-UEM

Perfil de notificações: toxicovigilância por busca ativa em unidade de saúde hospitalar

A tecnologia a favor da visita domiciliar: relato de experiência

Visitas domiciliares a egressos de intoxicação: sistematização do cuidado

Coordenadora da sessão: Eliane Valeria Patussi

11/10/19 Sala Mini Auditório – MUDI

11h00-12h00

Produção de mudas, implantação e manejo de eucalipto no Arenito Caiuá

Divulgação científica através de oficinas sobre plantas medicinais e aromáticas

Extensão universitária e formação para professores: biomas brasileiros no Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM

Coordenador da sessão: Gutierrez Rodrigues de Morais

Avaliação da atividade in vitro de diferentes formulações acaricidas, sobre os parâmetros reprodutivos de fêmeas ingurgitadas de Riphicephalus (Boophilus) microplus



EAEX - 2019

10/10/19 Laboratório de Química – MUDI

08h00-09h00

Herbário da UEM e a divulgação científica da flora nativa da região de Maringá (PR)

Oficina “Lixo: disseminando vetores e doenças”

Taxidermia: arte e ciências no Museu Dinâmico Interdisciplinar/MUDI

Reações químicas: pasta de dente de elefante com um olhar para o ensino fundamental I e II

09h00-10h00

Ocorrência de acidentes por animais peçonhentos no Centro de Controle de Intoxicações de Maringá, 2018

Pancs e seus benefícios

Ambiente interativo de aprendizagem: osteotécnica aprendizagem na prática

Conhecimento a bioquímica: da origem da vida ao dia-a-dia. Osmose, corpo humano e cotidiano

Coordenadora da sessão: Regina Lúcia Mesti

10/10/19 Laboratório de Química – MUDI

13h30-14h30

Reciclagem do isopor: uma abordagem de conceitos químicos aos visitantes do MUDI

Jogo da memória auxiliando no processo de formação e aprendizado de química

Descalcificação do ovo, sua relação com erosão ácida dos dentes e osteoporose e apresentação no ambiente da química no MUDI-UEM

Jardim de plantas medicinais e aromáticas, uma forma de inclusão social no MUDI

14h30-15h30

Atividades de extensão desenvolvidas no Centro Regional de Formação em Futebol (CERFUT/DEF/UEM): um relato de experiência

Contribuições da ginástica para o desenvolvimento humano: experiências do Projeto Escola de Ginástica DEF/UEM

Motivos para indivíduos reumáticos iniciarem a prática de exercícios físicos

A inserção do jovem camponês na Rede de Agroecologia do Noroeste do Paraná: o futuro guardião da semente crioula como protagonista da recriação camponesa

Coordenador da sessão: Rafael Castoldi

10/10/19 Laboratório de Química – MUDI

16h00-17h00

Diagnóstico, tratamento e epidemiologia das doenças da cavidade bucal – LEBU: levantamento dos atendimentos realizados no projeto de extensão de julho de 2018 a …

Diagnóstico laboratorial da tuberculose e infecções causadas por micobactérias não tuberculosas (2018-2019)

Projeto VIDA – protocolo de atendimento odontológico após a radioterapia

Diagnóstico e acompanhamento laboratorial em pacientes suspeitos de leishmaniose tegumentar americana na região noroeste do Estado do Paraná

17h00-18h00

Motivação em adultos reumáticos fisicamente ativos: uma investigação em função da idade e tempo de experiência

Problemas identificados na primeira visita domiciliar realizada a doentes crônicos no ano de 2019

Motivação em atletas universitários da modalidade de futsal do Paraná

Análise da motivação em indivíduos reumáticos fisicamente ativos

Coordenador da sessão: Gutierrez Rodrigues Morais

11/10/19 Laboratório de Química – MUDI

11h00-12h00
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