7. Mostra Científica do Campus V de Ensino, Pesquisa e Extensão: 12 anos
Política social colaborativa: a ressignificação além das fronteiras
LISTA DOS RESUMOS APROVADOS
N.
Curso
Título
MODALIDADE ESTÁGIO
Estágio supervisionado: "relatório do Núcleo de Comunicação e Protocolo do IMEQ da Paraíba" a ferramenta de protocolo na eficácia do controle
01
Arquivologia
informacional
Praticando a teoria: relatório de estágio não obrigatório no arquivo da 5ª vara da comarca de Santa Rita do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 02
Arquivologia
TJPB
03
Arquivologia
Uma experiência no arquivo do departamento de estradas e rodagens da Paraíba
MODALIDADE ENSINO/MONITORIA
01
Arquivologia
Monitoria da disciplina "prática de leitura e produção de texto acadêmico": um relato de experiência
MODALIDADE EXTENSÃO
01
Arquivologia
Divulgação eletrônica: a web promovendo o curso de Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba
02
Arquivologia
Estudo e implementação da robótica educacional na escola pública de ensino médio José Lins do Rego em João Pessoa - PB
03
Arquivologia
O recurso "estrela de Davi" do projeto SESA da UEPB: da aplicação experimental em sala de aula ao reconhecimento em âmbito nacional
Projeto de extensão: curso preparatório para o primeiro emprego dos jovens de 16 a 29 anos da comunidade
04
Arquivologia
do Cristo Redentor e Rangel em João Pessoa – PB
05
Biologia
Coleta seletiva solidária na UEPB, Campus V: cumprindo o decreto 5.940 e lei 9.293 do estado da Paraíba
06
Biologia
Conscientizando os banhistas da orla de João Pessoa: a educação ambiental como ferramenta de mudança de atitudes
07
Biologia
Educação em ética ambiental: possibilidades de uma marcenaria ecológica na grande João Pessoa
08
Biologia
Mobilização, inclusão e formação de catadores/as de materiais recicláveis da cidade de João Pessoa: uma experiência necessária
09
CCBSA
Acompanhamento dos egressos do Campus V da UEPB
10
CCBSA
Fotografia e memória: uma proposta de criação e organização do acervo fotográfico do Campus V
11
CCBSA
Passado e presente do Campus V: memórias fotográficas
Relações
12
A dança circular como instrumento de educação para a paz
Internacionais
Relações
13
Cineclube Campus V
Internacionais
Relações
14
Projeto Universidade em Ação (PUA): capacitando para a cultura de paz
Internacionais

7. Mostra Científica do Campus V de Ensino, Pesquisa e Extensão: 12 anos
Política social colaborativa: a ressignificação além das fronteiras
LISTA DOS RESUMOS APROVADOS
N.
Curso
Título
MODALIDADE PESQUISA
01
Arquivologia
A formação da cultura acadêmica no curso de Arquivologia da UEPB: um estudo de caso a partir dos TCC´S
02
Arquivologia
A fotografia digital como instrumental de preservação de acervos histórico-escolares em João Pessoa
03
Arquivologia
As relações interdisciplinares na Arquivologia como ferramenta de identificação para acervos de instituições extintas
Empreendedorismo em organizações arquivísticas e bibliotecas: análise do impacto do modelo de negócios Canvas em órgãos públicos na cidade de João
04
Arquivologia
Pessoa – PB
05
Arquivologia
Influência do ensino de empreendedorismo na intenção profissional dos discentes do curso na graduação de Arquivologia: resultados e perspectivas
06
Arquivologia
O dialogismo da arquivística e a arquitetura da informação na construção do site do projeto SESA
Projeto de antenas planares para aplicações em sistemas de comunicação sem fio
07
Arquivologia
08
Biologia
Acordo Verde: a percepção ambiental dos catadores(as) de materiais reutilizáveis e recicláveis
09
Biologia
Avaliação do estuário do Paraíba via estudos dos peixes pelo labictio
10
Biologia
Caracterização de ilhas genômicas em acinetobacter baumannii
11
Biologia
Concepção de associativismo na coleta seletiva: estudo de caso da Associação Acordo Verde, João Pessoa, Paraíba, Brasil
12
Biologia
Estudo de liberação in vitro e avaliação da citotoxicidade de nanopartículas poliméricas contendo potencial candidato a fármaco anticancerígeno
13
Biologia
Estudos filogenéticos e evolutivos das beta-lactamases do tipo TEM
14
Biologia
Produção e caracterização macroscópica de biofilmes à base de xilana e eudragit® s100
15
Biologia
Síndrome de Down: da genética às pesquisas moleculares
A cooperação brasileira no ensino superior: um estudo exploratório sobre o Programa de Estudantes-Convênio da Graduação (PEC-G) no âmbito da
16
CSS
17
A disputa dos canais de notícia para a América Latina no YouTube
18
Arquipélago Chagos: o roubo de uma nação
19
Arquipélago Chagos: uma injustiça colonial desconhecida
20
As FARC nas eleições da Colômbia em 2018: democracia existe?
Relações
As operações de paz multidimensionais da ONU, direitos humanos e local ownership: uma discussão no contexto do debate entre paz liberal e paz pós21
Internacionais
liberal
22
Feminismo islâmico: os desafios à secularização como a única forma de se avançar na igualdade de gênero
O estado da arte sobre refugiados, deslocados internos, deslocados ambientais e apátridas no Brasil: atualização do Diretório Nacional do ACNUR de
23
teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso de graduação e artigos em João Pessoa (2007 a 2017)
24
O reconhecimento da classe estudantil pública
25
Relações bilaretais Brasil-China: avaliação dos fluxos comerciais e de investimento
26
Segurança alimentar no Sudão do sul: os direitos humanos, as contribuições dos organismos da ONU e as ações nation-building (2011-2015)

