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Conforme o edital, coordenadores dos projetos poderão
interpor recurso por meio do Sistema Apolo até 13/08/2021.

A Comunicação para a melhoria da gestão de resíduos sólidos urbanos: Co-construindo ações

com a comunidade de São Remo, São Paulo

A meliponicultura como atividade promotora de sustentabilidade e de geração de

conhecimento.

A pandemia do Covid-19 sob perspectiva interseccional em territórios periféricos: diálogos

entre Brasil e África do Sul

A USP na comunidade: desenvolvimento de sistemas integrados sobre alimento, água e energia

em espaços educacionais

Ações de capacitação em prol da produção artesanal de queijos no estado de São Paulo,

visando qualidade e proteção da saúde do consumidor

Ações educativas para o manejo populacional de cães e gatos

Ações interprofissionais de promoção à saúde como forma promover a sustentabilidade da

Saúde e bem estar das pessoas
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Ações no Ensino Fundamental e Médio: Inclusão Feminina e Equidade de Gênero no Ensino

Superior de Ciências Exatas

Aconselhamento, Acesso aos métodos de Prevenção e Rastreio de infecções sexualmente

transmissíveis entre populações vulneráveis

Alimenta Ribeirão

As interfaces digitais no desenvolvimento de um programa socioeducativo para alunos de

escolas públicas

Atividades Culturais e Artísticas e Educacionais como estratégias de promoção de saúde,

equidade e diversidade: adequando o teatro do campus para integrar a comunidade local

Atividades Culturais, Artísticas e Educacionais como estratégia de promoção de saúde,

equidade e diversidade II: oficinas com diferentes linguagens artísticas para educar, sensibilizar

e integrar comunidade interna e externa do Campus USP RP

Avaliação da segurança hídrica em um assentamento rural no Estado de São Paulo à luz da

importância do acesso à água potável como um direito humano fundamental

Balanço hídrico dinâmico da região do Matopiba e Pantanal visando economia de recursos

hídrico e segurança alimentar

Bibliotecas Acessíveis: uma realidade da EESC e do IQSC

Bordados de Corpus: Depoimentos gerados por mulheres no distanciamento social

Cartilha da Cidade: Cidadania para os Cidadãos

Cecília: Um programa para difusão e popularização das ciências da Terra e do Universo nas

escolas

ChocoSciência: desenvolvendo a consciência social, econômica, ambiental e científica a partir

do chocolate

Com leitura e com afeto: clube de leituras literárias

Construção de tecnologia educacional para o acolhimento de mulheres lésbicas, bissexuais,

transsexuais e travestis nas redes de atenção à saúde

Contribuição da USP para a Educação de Qualidade Oferecida para Jovens de Comunidades

Pouco Assistidas de Ribeirão Preto e Região

Corpo Trans e Travestis na Universidade de São Paulo

Criando comunidades sustentáveis: compostagem de resíduos sólidos orgânicos de feiras livres

destinados à Horta Comunitária

Cuidados em saúde e comunicação de pessoas com incongruência de gênero
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Desenvolvimento de um sistema baseado em inteligência artificial para detectar dentes

cariados e restaurados em radiografias panorâmicas visando aplicação epidemiológica

Desenvolvimento Social e de Saúde no Assentamento Vila Cristiana - Bauru

Desmitisficando a Universidade de São Paulo - Capacitação de docentes de escolas públicas em

educação à distância e estímulo ao acesso de estudantes do ensino público ao ensino

universitário.

Diminuindo as desigualdades para o cuidado domiciliar seguro e de qualidade

Disciplinas ativistas e produçâo partilhada do conhecimento: O Centro-periferia de São Paulo

em diálogo com a Comunidade Boe-Bororo (Aldeia de Meruri - MT)

Diversidade, direitos, convivência e cultura: construção compartilhada de práticas comunitárias

e territoriais inclusivas

Ecofeminismo, educação ambiental e desenvolvimento sustentável: A importância do combate

à pobreza menstrual

Educação é para todos!

Educação em Saúde na Cidade de Ubatuba

Educação inclusiva de jovens moradores de comunidades vulneráveis: explorando a potência

da pré-iniciação científica para pensar o enfrentamento de problemas locais a partir dos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Educação para as mídias em escolas públicas: jornalismo, cultura, vídeo, ensino e

aprendizagem

Empreendedorismo de Impacto Social a partir das Indústrias Culturais e Criativas (EISICC 2) -

Fase 2

Enfrentamento da COVID-19 junto à população carente vinculada aos núcleos de saúde da

família da cidade de Ribeirão Preto: Das ações de educação e prevenção à avaliação do impacto

de coinfecções parasitárias e deficiências de micronutrientes na COVID-19

Enfrentamento da violência contra as mulheres: diálogos entre saúde e direitos humanos

Equidade urbana em territórios do precário: Ações sócio espaciais participativas em

Paraisópolis

Gênero: da centralidade na discussão para a discussão na centralidade

Horta comunitária USP-RP: um projeto de sustentabilidade ambiental e social

Hortas Infantis Comunitárias - kits para a pré-escola

Implantação Experimental do Serviço de Teleodontologia na Clínica Odontológica da

Superintendência de Atenção à Saúde (SAU-USP) - Teleodonto SAU/USP
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Implementação do aplicativo ESCUTA INFANTIL (EI) para dispositivos móveis

Inclusão de leite A2 na dieta de crianças autistas como estratégia na melhoria da saúde e

qualidade de vida

Inclusão social e Diversidade: Direitos Humanos e Relações de Gênero, Raça e Orientação

Sexual como fundamentos da Igualdade

Jardins de chuva como política pública para melhoria da qualidade da água: investigação de

padrão de redução da poluição difusa para a cidade de São Paulo.

Literacias Digitais: habilidades necessárias para alcançar a competência digital de estudantes e

professores no século XXI e diminuir desigualdades sociais

Marcadores sociais da diferença e promoção de equidade em contextos escolares

Melhoria do desempenho acústico e térmico das salas de aula do ensino fundamental no

Município de São Carlos-SP

Memórias Negras

Metabolismo e Obesidade: uma abordagem fisiológica

Metodologias de ensino e ferramentas tecnológicas de suporte para o ensino remoto na escola

pública do estado de São Paulo durante a pandemia e pós-pandemia do COVID-19

Microplásticos e a saúde dos rios: detectando a presença destes fragmentos nos sedimentos de

rios e potenciais efeitos ocasionados sobre macroinvertebrados bentônicos.

Multiplica ODS

nPeriferias/ Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP

Núcleo de Arte Educação Ambiental do Bororé

O Patrimônio Histórico e Cultural LGBTHQIAPD+: Inventário Participativo da Região do Largo do

Arouche

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5: Políticas Públicas de Combate à Violência de

Gênero no Estado e na Universidade de São Paulo

Periferia Livr@: contribuindo para educação inclusiva e fortalecimento da literatura nas

periferias via incubação de editora virtual

Plantas como fonte de bem-estar, educação e renda para mulheres em situação vulnerável

Plataforma de Jogos Customizáveis para o Ensino Infantil e Para Crianças com Deficiência:

Aplicação em Organizações Sociais de São Carlos

Por uma universidade antirracista: ações coordenadas em eixos de ensino, pesquisa e extensão
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Prevenção e orientação em saúde frente a pandemia COVID19: um aprendizado prático

inserido em ações sociais em saúde.

Produção, difusão e repercussão do conhecimento científico: universidade, sociedade e grupos

vulneráveis

Programa Paideia Digital - Pró-Profissão em Tecnologia da Informação

Projeto Agro-Urbano: Meu canteiro no mundo - hortas comunitárias e sustentáveis nas cidades

Projeto Cajuí: coprodução, sustentabilidade e educação

Projeto de extensão Remama-ON: atividade e exercício físico com canoagem e telehealth para

mulheres em remissão de câncer de mama

Projeto DigNas: é na soma das forças que se combate à violência contra as mulheres

Projeto incubadora de intinerários formativos

Promovendo a igualdade de gênero entre adolescentes e jovens a partir de Observatórios de

Direitos Humanos no ambiente escolar

QueerEduca &#x2013; Projeto de Pedagogia Queer Decolonial e Humanista e de preparação

profissional para comunidade LGBTQIAP+

Raízes de Tupi: Territorialização da agroecologia a partir da produção sustentável e promoção

do saneamento rural.

Reconectando pela Neurociência: uma proposta de resgate do vínculo escolar e melhora da

aprendizagem para adolescentes em conflito com a Lei.

Resíduos orgânicos e sustentabilidade como temas de contextualização na educação e de

inclusão social de comunidades da zona leste da capital e do interior de São Paulo

Ribeirão Preto e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

RIOS URBANOS - Urbanização, meio ambiente e inclusão social

Saberes em diálogo: comunidade, escola e universidade na construção da educação

quilombola no município de Barra do Turvo-SP

Sanzala dia Nzambi - Conexão e acolhimento de estudantes negros e negras

Saúde bucal, sua relação com equilíbrio e postura corporal impactando na qualidade de vida e

inclusão social de paratletas

Saúde e bem-estar na Educação Infantil e Anos Iniciais: ações educativas com foco na formação

continuada de professores da rede municipal de Ribeirão Preto

Saúde Única em Periferias

Ski na rua - compartilhando o desenvolvimento de novas experiências educacionais
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Tecnologia da Informação para Alavancar Doações para Entidades de Promoção de Inclusão

Social e Diversidade

Temamián em novos tempos

Tutoria de Matemática e Projeto de Redação para alunos da rede pública de ensino

Um planeta, uma saúde um bem-estar

USP Matching Job
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