
CES-
Parintins 

Aprendendo libras em espaços não 
formais:aprender para não excluir 

Francisca Keila Silva de Freitas 

Astronomia para alunos especiais Nélio Martins da Silva Azevedo Sasaki 
Corrida de orientação no campus da uea-parintins: 
integração e desenvolvimento dos conhecimentos 

cartográficos 
Reginaldo Luiz Fernandes de Souza 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena em 
escolas de área urbana e rural do município de 

Parintins, uma proposta de ensino. 
Arcângelo da Silva Ferreira 

Laboratório de pedagogia:espaço de formação 
teórico-prático de professores do CESP/UEA 

Mateus de Souza Coelho Filho 

Leitura e letramento comunitário- 2A. Edição Gleidys Meire da Silva Maia 

Meio ambiente e saúde:boas práticas de manejo e 
manipulação do pescado em Parintins 

Adailton Moreira da Silva 

O museu como espaço do resgate da 
sustentabilidade cultural e sociolinguística no 

município de Parintins/AM 
Edinelza Macedo Ribeiro 

Oficina de produção de textos científicos para 
alunos do ensino fundamental 

Luis Alberto Mendes de Carvalho 

Oficinas pedagógicas de matemática para 
professores do 4º e 5 º ano do ensino fundamental 

nas escolas da rede Municipal de Parintins 
Ágdo Regis Batista Filho 

Redescobrindo a geografia e história local: 
desenvolvimento de material didático para o 

ensino de geografia e história do 4º ano do ensino 
fundamental de Parintins 

Alem Silvia Marinho dos Santos 

Show da química no cotidiano amazônico: 
catalisador de conhecimento 

Djalma da Silva Pereira 

Introdução do manejo sustentável na pesca 
artesanal do camarão macrobrachium amazonicum 

nas comunidades de Parintins – AM 
Fabiano Gazzi Taddei 

Cine UEA em Movimento na Escola Diego Omar da Silveira 

CES-
Tabatinga 

Cartografia social na mesorregião do alto 
Solimões: Instrumentação de Inclusão digital e 

mapeamento para povos e comunidades 
tradicionais no Amazonas. 

Pedro Henrique Coelho Rapozo 

Educação ambiental no parque zoobotânico de 
Tabatinga/AM 

Iatiçara Oliveira da Silva 

Em Busca de parcerias,em busca de melhorias! Paulo Almeida da Silva 

Importância da inclusão de aulas práticas para o 
ensino de ciências no ensino fundamental. 

Ana Lucia Garcia Torres 

Oficinas itinerantes na eja: o uso da matemática 
em ações financeiras do cotidiano 

Karem Keyth de Oliveira Marinho 

Educação e necessidades especiais:pensando 
práticas pedagógicas 

Luiz Felipe Barboza Lacerda 



CES-Tefé 

Alfabetizando em parceria com os professores do 
1° e 2° ano do ensino fundamental da escola 

municipal professor Luzivaldo Castro dos Santos 
Neide Fernandes de Melo 

Brincando e aprendendo com educandos da 
educação infantil em creches da rede pública na 

cidade de Tefé/AM 
Adilma Portela da Fonseca Torres 

Cidade Limpa: faça sua parte! Luciane Lopes de Souza 
Curso de Extensão em Ensino de Física e 

Ciências. 
Gabriel de Lima e Silva 

Meio ambiente em debate: proposta de educação 
ambiental nas escolas públicas de Tefé – AM e 

Alvarães - AM 
Viviane Pimentel Moscardini Sussumo 

O estado em escala local: o povo, a prefeitura, a 
câmara de vereadores e suas inter-relações. 

Leonardo de Oliveira Mendes 

Por uma história social:mundos do trabalho nos 
arquivos paroquiais da cidade de Tefé 

Tenner Inauhiny de Abreu 

Resgatando a memória histórica e cultural das 
representações folclóricas existentes de Tefé 

Dayane Feitosa Lima 

Universidade e escola: apoio pedagógico escolar Cilene de Miranda Pontes 

Matemática e xadrez: um projeto interdisciplinar 
na rede pública de Tefé 

Samuel Nogueira Cerniak 

Educação Ambiental e sustentabilidade:práticas e 

saberes 
Eubia Andrea Rodrigues 

A Inclusão digital como fator de 
aperfeiçoamento educacional e profissional 
nas escolas publicas do Município de Tefé 

Claúdio de Oliveira Santos 

Show da química: catalizador do 
conhecimento - educação de jovens e adultos 

Marcus Lucio de Sousa 

ENS 

A construção curricular na educação do 
campo:oficinas pedagógicas em escolas do 

assentamento Tarumã Mirin no Munícipio de 
Manaus-AM. 

Lucinete Gadelha da Costa 

Clube de ciências e biologia Francisca da Silva Ferreira 

A Vida de uma obra: Allison Marcos Leão da Silva 

Cidade e cidadania:principais questões sobre o 
planejamento e a gestão de Manacapuru (AM) 

Isaque dos Santos Sousa 

Infância em cena no museu Amazônico Evelyn Lauria Noronha 

O conhecimento científico através da 
educação ambiental e geografia física para a 

preservação e sustentabilidade 
Ana Frazão Teixeira 

Escola de Meio Ambiente Ieda Hortêncio Batista 

O uso das Geotecnologias no espaço escolar Marcela Vieira Pereira Mafra 



ESA 

Ambulatório de Cirurgia Vascular 2013/2014 Cleinaldo de Almeida Costa 
Campanha de instrução e  e prevenção da 

síndrome metabólica direcionada aos 
frequentadores do parque municipal do idoso,na 

cidade de Manaus-AM 

Hugo Valério Correa de Oliveira 

Consolidação do banco de dentes humanos da 
UEA-2013/2014 

Andre Augusto Franco Marques 

Educação e conscientização contra o HPV nas 
escolas estaduais e particulares de 

Manaus,Amazonas 
Marianna Facchinetti Brock 

Escola para doulas e gestantes na UEA Edwin Gabriel Ayala Saldaña 
Grupo de orientação aos pacientes portadores de 

hepatopatias 
Cristina Melo Rocha 

Informando e Integrando: saúde bucal ao acesso 
de todos 

Danielson Guedes Pontes 

Informação genética a familiares e amigos da 
população de especiais atendidos na associação de 
pais e amigos dos excepcionais, em específico a 

síndrome do x frágil 

Simone Cardoso Soares 

Levantamento de transtornos mentais e formação 
de grupo de apoio com alunos do ensino médio 

noturno do CETI Gilberto Mestrinho em Manaus 
Érica da Silva Carvalho 

Métodos anticoncepcionais:orientação e prevenção 
em adolescentes e jovens nas escolas de Manaus-

AM 
Jorge Roberto Di Tommaso Leão 

Prevenção de úlcera por pressão:orientação para 
cuidadores 

Sibila Lilian Osis 

Promoção de saúde auditiva infantil nas escolas 
públicas de Manaus 

Súnia Ribeiro 

TELEODONTOLOGIA – recursos de telessaúde 
no apoio à saúde bucal no Estado do Amazonas 

Márcia Gonçalves Costa 

TELESTOMATERAPIA: Instrumento de 
Capacitação de Profissionais dos Municípios do 

Amazonas 
Eliana Marques Gomes 

Trupe do Riso Cintia Iara Oda Carvalhal 

Conexão ciência e tecnologia para uma 
longevidade com qualidade de vida 

Maria de Nazaré de Souza Ribeiro 

Promoção em saúde volcal nas escolas públicas de 
Manaus 

João Bosco Lopes Botelho 

Reciclando para a vida e criando cultura de 
consciência ambiental 

Cleisiane Xavier Diniz 

Universitário em ação na educação de Anori, 
amazonas. 

Lucivana Prata de Souza 

Telenfermagem: Teleconsultoria e 
Teleducação das ações na atenção básica de 

saúde nos municípios do interior do estado do 
Amazonas 

Jacqueline de Almeida Gonçalves 
Sachett 

Benefícios da Yoga na qualidade de vida dos 
idosos participantes no Grupo da Paróquia São 

Pedro Apóstolo 
Josiani Nunes do Nascimento 

Grupo de Estudo em Reumatologia e 
Imunologia 

Isabella da Motta Passos 



ESAT 

Base de informações sobre o turismo na Amazônia Karla Cristina Ribeiro Maia 

Coral da UEA Hirlândia Milon Neves 

Formação contextualizada do espectador:olhares 
emergentes na cotidianidade escolar 

Eneila Almeida dos Santos 

Grupo de Balé Aéreo da UEA Yara dos Santos Costa 

Laboratório de ensino e aprendizagem musical Margarita Mihailova Chtereva 

Mostra Semestral de teatro da UEA Annie Matrins Afonso 
Turismo comunitário: promovendo o 

desenvolvimento local na comunidade bela vista 
do jaraqui (manaus-am) 

Cristiane Barroncas Maciel Costa Novo 

UNICINE - Festival universitário de cinema e 
fotografia 

Abrahim Sena Baze Junior 

Esculturas Musicais e Coreográficas da 
Floresta 

Isabelle Marie Helene F. Sabrie 

ESO 
Construção dialógica do alfabeto político em 

escolas públicas de Manaus 
Gimima Beatriz Melo da Silva 

EST A engenharia mecânica na comunidade Gilberto Garcia Del Pino 

Nes- 
Manacapuru 

Definindo rotas para o desenvolvimento 
institucional:conceitos de microeconomia e 

estatística aplicados ao planejamento estratégico 
de organizações de produtores familiares rurais em 

Manacapuru 

Jesse Rodrigues dos Santos 

 


