
EDITAL PIAPE/ProACE nº 01/2022 (2022-2023)

Dispõe sobre o resultado do processo seletivo para
habilitação de Projetos no âmbito do PIAPE, focados na
realização de atividades de acolhimento, apoio e suporte a
estudantes em função de necessidades biopsicossociais
surgidas ou ampliadas pela pandemia da Covid-19 e em
consonância com o Programa de Assistência Estudantil
(PAE) da UFSCar.

Reoferta sem Adaptações  - Resultado de Avaliação
De acordo com o item 5.2.1 do edital

Projeto Coordenação Avaliação

Pipocando Maria Helena Sachi do Amaral Habilitado

Espaço Seguro: o momento presente Carla Regina Silva Habilitado
(2 bolsas)

Yoga online Afra Vital Mattos Dias Gabriel Habilitado

Oficina de criação literária Alini Cristiani De Carli Demarchi Habilitado

Projeto Esperançar: rodas de
conversa e atuação em rede no
território Lagoa do Sino

André Pereira da Silva Habilitado
(2 bolsas)

Voleibol e saúde: vivências e reflexões
antológicas

Waldemar Juca Habilitado

Projetos Novos
De acordo com item 5 do edital

Projeto Coordenação Avaliação

Acompanhamento de estudantes
universitários com quadros
psicopatológico graves em
sofrimento psíquico relacionado ao
contexto acadêmico

Tais Bleicher Habilitado

Horta Comunitária na Secretaria de Gabriela Strozzi Habilitado



Gestão Ambiental e Sustentabilidade
(SGAS) : Sustentabilidade e Saúde
Mental

Comunica SIBi: potencializando as
mídias sociais do Sistema Integrado
de Bibliotecas da UFSCar

Cristina Marchetti Maiai Habilitado

Produção de mudas de espécies
nativas e ou de uso medicinal em
estufa da UFSCar campus Araras

Renata Sebastiani Habilitado

Germinar para florescer Alessandra dos Santos Penha Habilitado

“São bonitas as canções”: apreciação
musical, escuta e subjetividades

Adélcio Camilo Machado Habilitado

Qual limite? Silmara Helena Capovilla Habilitado

Cultivando-nos: promoção da saúde,
prevenção de violências e direitos
sexuais e reprodutivos

Natália R. Salim Habilitado

"Quem entende essa voz sem as
vozes que ele traz no
interior?": propriocepção, autocuidado
e expressão a partir de vivências
vocais e corporais

Thais dos Guimarães Alvim
Nunes

Habilitado

Reconstruindo a memória na UFSCar
– um registro da história da gráfica,
serralheria, marcenaria e restaurante
universitário do campus São Carlos

Claudia de Moraes Barros
Ramalho

Não habilitado
(Item 10.7 - Critérios
para deferimento/
indeferimento, itens 6
e 8)

Rodas motivacionais associadas a
aromaterapia e
cromoterapia para promoção da saúde
mental

Ana Letícia de Oliveira Não habilitado
(item 10.1)

Popularte Jorge Leite Júnior Não habitado
(Item 10.7 - Critérios
para deferimento/
indeferimento, itens
1,3,6 e 8)

De acordo com o item 12 do edital, os/as proponentes poderão interpor recursos, junto à

ProACE, de 01 a 08 de novembro de 2022, exclusivamente através do e-mail piape@ufscar.br. O

recurso visa a possibilidade de reverter o resultado Não Habilitado para Habilitado.


