
                    
 

 

 

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS PARA APRESENTAÇÃO NA EXPO 2020 
 

CURSO NOME DA 
ATIVIDADE 

DOCENTE 
RESPONSÁVEL 

DATA/HORA/LINK BANCA 

Educação 
Física 

 
(Na sala dos 
trabalhos de 

Educação Física) 

Atividade de 
extensão 

desenvolvida 
pelos discentes da 
disciplina de Lutas 

Leandro 
Nascimento 

Borges 

17/12/2020 
21h20 

 
https://meet.google.com/iqt-nzzq-

nyj 

Núcleo de 
Extensão 

Educação 
Física 

 
(Na sala dos 
trabalhos de 

Educação Física) 

Atividade de 
extensão 

desenvolvida 
pelos discentes da 

disciplina de 
Educação Física 

Escolar 
Especial/Inclusiva 

Leandro 
Nascimento 

Borges 

17/12/2020 
21h30 

 
https://meet.google.com/iqt-nzzq-

nyj 

Núcleo de 
Extensão 

Psicologia 
(Na sala dos 
trabalhos de 
Psicologia) 

Roda de conversa 
sobre a 

psicomotricidade e 
os caminhos para 

a inclusão 

Adriana Valentim 
Wandermurem 

17/12/2020 
18h30 

 

https://meet.google.com/qmn-
kywh-rbs 

 

Núcleo de 
Extensão 

Psicologia 
(Na sala dos 
trabalhos de 
Psicologia) 

Estimular a 
confecção de 
desenhos por 

alunos da 
disciplina de 

Neuroanatomia 

Adriana Valentim 
Wandermurem 

17/12/2020 
18h40 

 
https://meet.google.com/qmn-

kywh-rbs 

 
 

Núcleo de 
Extensão 

Psicologia 
 

(Na sala dos 
trabalhos de 
Psicologia) 

Vídeo book com o 
intuito de 
favorecer 

psicoeducação 
para a sociedade 

no geral com 
informações 

pertinentes sobre 
a depressão pós-

parto 

Caroline Ferreira 
de Sousa 

17/12/2020 
18h50 

 

https://meet.google.com/qmn-
kywh-rbs 

 

Núcleo de 
Extensão 

Pedagogia 
(Na sala dos 
trabalhos de 
Pedagogia) 

 

A BNCC NA SALA 
DE AULA 

Maria Theresa 
Costa Zaranza 

 

17/12/2020 
21h20 

 

https://meet.google.com/wmc-
bxyq-dqo 

 

Núcleo de 
Extensão 
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Gastronomia 
 

(Na sala dos 
trabalhos de 

Nutrição) 

Ceviche de caju Celso Machado 
dos Santos 

 

17/12/2020 
21h10 

 

https://meet.google.com/fmz-
yciq-wkw 

 

Núcleo de 
Extensão 

Gastronomia 
 

(Na sala dos 
trabalhos de 

Nutrição) 

Produção de 
geleias 

Líbia Amaral 
Corrêa 

 

17/12/2020 
21h20 

 

https://meet.google.com/fmz-
yciq-wkw 

 

Núcleo de 
Extensão 

Farmácia 
 

(Na sala dos 
trabalhos de 
Farmácia) 

Uso de indicador 
de repolho roxo no 

despertar da 
ciência em jovens 

e 
crianças 

Anielle Torres de 
Melo 

 

17/12/2020 
21h30 

 
 

https://meet.google.com/odg-
nfrf-ped 

 

Núcleo de 
Extensão 

Farmácia 
 

(Na sala dos 
trabalhos de 
Farmácia) 

Atividade de 
extensão 

desenvolvida 
pelos discentes da 

disciplina de 
Assistência e 

Atenção 
Farmacêutica - 

5 perguntas mais 
comuns na 
Farmácia 

Anielle Torres de 
Melo 

 

17/12/2020 
21h40 

 

https://meet.google.com/odg-
nfrf-ped 

 

Núcleo de 
Extensão 

 
*O material e os recursos necessários para apresentação são de responsabilidade dos indicados, 

seguindo ou adaptando ao que foi apresentado no portfólio. 
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