
 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 10h às 12h30 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO        SALA 1 

 

SEQ TÍTULO 

01 #Adolescenciaemacaol 

02 Bio+geo)logia: abordagens multidisciplinares no Ensino Médio paraibano 

03 A interação de linguagens como alimento para o letramento literário 

04 A orientação vocacional como processo de formação humana de jovens 

05 Arretado desafio do conhecimento: competição como ferramenta na educação profissional 

06 Biblioteca comunitária Canto do Picuhy 

07 Byte solidário: inclusão digital acelerada de adolescentes em vulnerabilidade social 

08 Ciência da computação: o pensamento computacional como estratégia para resolução de problemas 

09 Coleção didática de peixes marinhos de Cabedelo-PB 

10 Conexões inclusivas da terceira idade através do mundo digital 

11 Programa Educação Digital (PED) 

  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 10h às 12h30 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO     SALA 2 

 

SEQ TÍTULO 

01 Criação de aplicativo educacional para avaliação e desenvolvimento de alunos do Ensino Infantil 

02 
Farmácia do jardim: uso da comunicação visual como estratégia de intercâmbio de saberes sobre plantas 
medicinais 

03 Desenvolvendo habilidades motoras em crianças no Sertão da Paraíba   

04 Desperdício zero: reaproveitamento de alimentos na Escola São Judas Tadeu Cabedelo – PB  

05 Direitos humanos e diversidade: formação de jovens na escola Pedro Augusto Porto Caminha João Pessoa – PB 

06 Educação para as relações étnico-raciais: leituras, diálogos e reflexões 

07 Em busca da diminuição da desigualdade de gênero no meio rural 

08 Empoderamento digital na zona rural 

09 Ensino de programação em Java para estudantes do ensino fundamental de Esperança-PB 

10 Estratégias para evitar a evasão dos cursos subsequente EAD no Campus Pedras de Fogo 

11 Estudo e desenvolvimento de sistema de massa variável 

  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 10h às 12h30 

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE     SALA 3 

 

SEQ TÍTULO 

01 Canteiros de plantas medicinais como instrumento de resgate de idosos em Sousa – PB 

02 Culinária alternativa à base de moringa: nutrição de alto valor e baixo custo 

03 Cultivo de horta: uma terapia no CAPS 

04 
Compostagem como instrumentos para minimização de resíduos sólidos orgânicos na Aldeia Silva, Baia da 
Traição - PB 

05 
Farmácia do jardim: pesquisa de campo como estratégia para planejamento de extensão sobre plantas 
medicinais  

06 Inclusão social e digital para terceira idade do Município de Itaporanga- PB 

07 
O processo de envelhecimento a partir de atividades educativas com adolescentes: uma experiência 
extensionista 

08 Projetarte cinema e saúde na velhice 

09 Loucos por natureza 

10 Psicologando: diálogo e superação 

11 Quem pinta, representa e canta, seus males espanta: uma experiência com mulheres da terceira idade 

  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 10h às 12h30 

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO     SALA 4 

 

SEQ TÍTULO 

01 A conscientização sobre riscos nos ambientes de trabalho nas cidades de Patos e Teixeira – PB 

02 
A utilização da análise ergonômica do trabalho: novas perspectivas para os empreendimentos econômicos 
solidários 

03 
Ações de extensão e assessoria para empreendimentos solidários compostos por mulheres na região de 
Guarabira-PB 

04 Análise de manifestações patológicas em escolas públicas no Município de Cajazeiras-PB 

05 Boas práticas de gestão e empreendedorismo na feira-livre do Município de Areia-PB 

06 Cirandas formativas: criação e aprimoramento de empreendimentos econômicos solidários 

07 Fortalecimento de arranjos produtivos para agricultura familiar 

08 Técnicas artesanais sustentáveis: inclusão social de dependentes químicos 

09 Fórum de economia solidária: fortalecendo os empreendimentos da região de Guarabira-PB 

10 Lótus: empreendedorismo em ação 

11 
Núcleo Turcomigo: incentivo à economia solidária e a o desenvolvimento do turismo nas comunidades Cachoeira 
de Minas e Riacho da Cachoeira 

  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 10h às 12h30 

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE     SALA 5 

 

SEQ TÍTULO 

01 Construindo estratégias para o funcionamento a longo prazo do conselho consultivo da Rebio Guaribas  

02 Cooperando com o meio ambiente 

03 
Fossa séptica e filtro anaeróbio com pós-tratamento através de eichhornia crassipes para o Assentamento Frei 
Beda Cajazeiras-PB 

04 Ecologia e conservação do semiárido (vale do Sabugi-PB) 

05 Educação ambiental e a implantação de um ecoponto piloto no Município de Itabaiana 

06 
Reaproveitamento e descarte correto de resíduos sólidos: uma integração IFPB e Escola Judas Tadeu - 
Cabedelo/PB 

07 Aplicação do ecodesign no contexto escolar 

08 Elaboração de mobiliários sustentáveis por meio do ecodesign em escolas no Município de Cabedelo-PB 

09 Educação ambiental: uso racional da água em escolas 

10 E-lixo: conscientização e descarte correto de lixo eletrônico no Município de Picuí-PB 

11 Farmácia do jardim: agroecologia como estratégia para o cultivo de plantas medicinais  

 
  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 10h às 12h30 

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO     SALA 6 

 

SEQ TÍTULO 

01 Acessibilidade: diagnóstico e ações no IFPB - Campus Patos e no Município de Patos-PB 

02 
Adote uma empresa na web - 2.0: proposta de incentivo tecnológico às micro, pequenas empresas e ONGS de 
Princesa Isabel  

03 Apoiotec: apoio tecnológico às escolas públicas de Monteiro-PB 

04 
As built do projeto arquitetônico e dos projetos complementares do hospital universitário Júlio Bandeira em 
Cajazeiras-PB 

05 Competições de robótica e suas influências na formação dos alunos em escolas públicas 

06 Conhecimento de alguns minerais da província pegmatítica da Borborema paraibana 

07 Consultagro: assistência técnica e extensão rural 

08 Edificar escritório modelo: assistência técnica para habitações de interesse social 

 

  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 10h às 12h30 

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA     SALA 07 

 

SEQ TÍTULO 

01 Aperfeiçoamento instrumental: relato de experiência anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 

02 Projeto pequenos defensores do patrimônio cultural de Cabedelo 

03 Caravanas culturais em comunidades do Sertão Paraibano 

04 Cartografia afetiva, cultural e ambiental da Barra de Mamanguape - PB. 

05 Contrastes entre luzes e sombras 

06 Coral de libras: mãos que falam, cantam e encantam 

07 Cultura, sons, ritmos: a música no cotidiano das comunidades quilombolas do Brejo Paraibano 

08 Dançando com cidadania: visibilidade e fortalecimento dos grupos de dança no Município de Princesa Isabel 

09 Educação musical e inclusão social: atuação no terceiro setor 

10 Educando musicalmente 

 
  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 14h às17h 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO     SALA 1 

 

SEQ TÍTULO 

01 Tecendo saberes na extensão: Vivências entre o Quilombo Mituaçu e o Campus João Pessoa 

02 Cultura: conceito e pré-conceito 

03 FESHISPANO: festividade da diversidade hispânica 

04 Hora de estudar: organização dos estudos e estratégias de aprendizagem no Ensino Fundamental 

05 Hortas escolares: educar para nutrir 

06 I Mostra tecnológica, cultural e esportiva do IFPB - Campus Santa Luzia 

07 IFNEWS: desenvolvendo habilidades linguísticas e tecnológicas no Sertão Paraibano 

08 IFPB Campus Princesa Isabel de portas abertas: divulgação e popularização da ciência 

09 II Prêmio quaderna de literatura 

10 III SECITEC: Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFPB Campus Santa Rita 

 
 
  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 14h às17h 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO     SALA 2 

 

SEQ TÍTULO 

01 Inclusão digital para pessoas de terceira idade 

02 Informatização da biblioteca escolar com o uso do Programa Biblivre 

03 Inserção feminina através da educação profissionalizante na construção civil 

04 Leituras compartilhadas de perfis femininos na educação infantil 

05 Letramento digital: incentivando à leitura e escrita através da utilização das tecnologias 

06 Meninas nas ciências 

07 Metodologia aplicada no controle da qualidade de água para o consumo humano em Massaranduba – PB 

08 Mulheres na ciência: um projeto de educação para a igualdade de gênero nas escolas  

09 Navegantes: programa de inclusão digital para idosos e desempregados 

10 O lúdico no processo de aprendizagem infantil 

11 Educomunicar: performance e protagonismo estudantil a partir da mídia radiofônica 

 
  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 14h às17h 

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO     SALA 3 

 

SEQ TÍTULO 

01 Plexus: conectividade em ação 

02 Ações direcionadas para saúde comunitária a partir de ambientes saudáveis e canteiros de obras salubres 

03 Programa de extensão feirante legal 

04 Produção e distribuição de mudas de moringa: alternativa para o produtor do semiárido 

05 Química: protagonismo e empreendedorismo 

06 Organização das feiras de agricultura familiar: relato de experiência 

07 Segurança alimentar: desenvolvendo competências pela extensão 

08 Fortalecimento de empreendimentos solidários: uma contribuição ao processo de empoderamento de mulheres  

09 Uma nova visão de utilização de cactáceas no semiárido 

10 Utilização de jogo interativo na educação empreendedora de alunos do ensino fundamental em escolas públicas 

 
  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 14h às17h 

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE     SALA 4 

 

SEQ TÍTULO 

01 
A contribuição do GAT CBH-LN na gestão dos recursos hídricos do comitê das bacias hidrográficas do litoral 
norte 

02 A importância da transformação do lixo em arte Povera 

03 A importância dos cactos na confecção de receitas com potencial alimentício humano 

04 Agroecologia sustentável: cultivando saberes no ambiente escolar 

05 Brincarolar e reciclar para a terra preservar 

06 Capacita: multiplicando saberes sustentáveis 

07 Compostagem como tecnologia social inclusiva na região do cariri ocidental paraibano 

08 Casas de farinha: conhecimento tradicional e científico para superar dificuldades 

09 
Confecção de mobiliários para o laboratório de química do IFPB- Campus Cabedelo com materiais 
reaproveitados 

10 Conscientização para a sustentabilidade ambiental considerando o conforto e o uso de tecnologias BIM 

11 Conservação de animais silvestres com ações sociais no Município de Sousa-PB 

 
  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 14h às17h 

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO     SALA 5 

 

SEQ TÍTULO 

01 
Exposição com treinamento sobre a correta execução da alvenaria estrutural em obras na Cidade de João 
Pessoa - PB 

02 InovaIF: I semana tecnológica do IFPB – Campus Soledade 

03 Introdução do pensamento computacional na educação básica: a robótica como instrumento de ensino 

04 Irrigação automatizada de hortaliças através de sistema fotovoltaico 

05 Lajedo.com: potencializando o empreendedorismo no Lajedo do Marinho - Boqueirão-PB 

06 Solo cimento: uma prática construtiva alternativa para o Assentamento Santa Cecília 

07 
Uma proposta para o uso de materiais reutilizáveis na elaboração de área recreativa para crianças na ONG Casa 
Padre Ibiapina 

08 
Prestação de consultoria técnica para plano de manutenção predial das Escolas Municipais da Cidade de 
Monteiro – PB 

 
  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 26/09/2019     HORÁRIO 14h às17h 

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA     SALA 6 

 

SEQ TÍTULO 

01 
Farmácia do jardim: uso da linguagem de documentário para promover intercâmbio de saberes sobre plantas 
medicinais 

02 Fortalecimento da oficina Madre Carmelita: promoção dos direitos culturais e da cidadania 

03 Grupo de percussão do IFPB-MO (GRUPIFMO) 

04 História, memória e cidadania 

05 
Laboratório de arte e cultura (LABORART): cultura e arte para jovens de Escolas Públicas em Campina Grande-
PB 

06 Memórias históricas de Santa Luzia-PB: um patrimônio a preservar 

07 Música para todos 

08 NECCOM: disseminando cultura e arte como um direito social em Princesa Isabel – PB 

09 Para tudo dar certo 

10 Por trás dos holofotes 

11 Programa de formação musical inicial e continuada do IFPB Campus João Pessoa 



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 27/09/2019     HORÁRIO 9h às12h 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO     SALA 1 

 

SEQ TÍTULO 

01 Observações a respeito do papel das mulheres nas ciências através de exibições de filmes 

02 Oficinas práticas de laboratório como forma de integração das ciências naturais 

03 Organização e participação de olimpíadas de programação em Esperança-PB 

04 Pesca, navegação e cultura: o centro da questão 

05 Por dentro dos números do mediotec do IFPB de Pedras de Fogo 

06 Posso ler pra você? Vivendo a inclusão por meio da leitura num centro para idosos 

07 Preparação para o ENEM como instrumento de transformação social 

08 Programa interdisciplinacidade 

09 Projeto de extensão board game na escola 

10 Projeto de extensão práxis RH 

11 Projeto interdisciplinar e integrador IFPB NEWS: informativo escolar do Campus Guarabira 



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 27/09/2019     HORÁRIO 9h às12h 

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO     SALA 2 

 

SEQ TÍTULO 

01 Edificando com contação de histórias e incentivo à leitura 

02 Renováveis nas escolas 

03 Robótica na escola: uma prática pedagógica e formativa 

04 Semana do código em Esperança-PB 

05 Tecendo saberes na extensão: vivências entre o Quilombo Ipiranga e o Campus João Pessoa 

06 Transformação social por meio da educação tecnológica no Município de Gurinhém - PB 

07 Uma experiência dialógica com jovens do ensino médio Integrado no Campus Guarabira (IFPB). 

08 Utilização de jogos matemáticos como perspectiva para o ensino da matemática no ensino fundamental II 

09 Utilização de método tecnológico no cotidiano de crianças com espectro autista 

10 Projelógica: fundamentos do pensamento computacional nas escolas de Monteiro-PB 

11 Portal do egresso do IFPB: Campus Monteiro 

 

  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 27/09/2019     HORÁRIO 9h às12h 

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE     SALA 3 

 

SEQ TÍTULO 

01 Inovação gastronômica com a utilização de cactáceas na cidade de Princesa Isabel-PB 

02 O estudo da etnobiologia da Barragem Cachoeira e das intervenções antrópicas 

03 Oficina de produção de materiais de limpeza 

04 Protótipo de um sistema de irrigação subterrânea para auxiliar na recuperação de áreas degradadas 

05 Pilhita: uma alternativa para a destinação correta de baterias e pilhas na cidade de Itabaiana-PB 

06 Plataforma de mapeamento e compartilhamento das boas práticas na gestão dos resíduos eletrônicos 

07 Projeto escola solar: uma experiência de educação ambiental em Sousa – PB 

08 Promoção do desenvolvimento sustentável escolar através da educação ambiental 

09 Propagação da caatinga: das sementes a produção de mudas 

10 Reaproveitamento de materiais para confecção de móveis na ONG O Resgate 

11 Reaproveitamento de resíduos sólidos como suporte educacional para alunos do ensino fundamental  

12 Resolixo: possibilidades de destinação para resíduos da construção 

  



 
CÍRCULO DE CULTURA 
 
 

DATA 27/09/2019     HORÁRIO 9h às12h 

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE     SALA 4 

 

SEQ TÍTULO 

01 Reutilização de pallets como alternativa de criação de espaço de convívio e lazer: PARKLETIFPB 

02 Semeando saberes: uma experiência escolar sustentável 

03 Sistemas de irrigação subterrânea e superficial por gotejamento  

04 
Técnicas de construção sustentáveis: o uso da taipa de mão como alternativa para práticas da extensão - 
Campus João Pessoa 

05 Um mergulho nos recifes costeiros da Paraíba 

06 Investigação de padrões espaciais de atropelamento e mortalidade de animais silvestre 

07 
Caracterização socioambiental do sistema de produção das casas de farinha do Município de Princesa Isabel – 
PB 

08 Compostagem no Condomínio Alphaville em João Pessoa/PB: tratamento para os resíduos sólidos orgânicos 

09 Do reuso ao convívio: PARKLET IFPB 

10 Oficinas práticas de marcenaria criativa na semana do meio ambiente - IFPB Campus Cabedelo 

11 
Remuda ecodesign: a criação de uma marcenaria para implantação de práticas sustentáveis no IFPB Campus 
Cabedelo 

 


