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RESULTADO 
 
 

EDITAL Nº 01 2020 EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA PUBLICAÇÃO DE E-BOOKS RELACIONADOS À 

PANDEMIA DA COVID-19 
 
 

A Editora da Universidade Federal de Alagoas (Edufal) torna pública o resultado 

do Edital Nº 01-2020, datado de 1 de junho de 2020. 

 

Item  Título Resultado 

1.  O estado e a pandemia Covid -19 no Brasil: " A morte, o destino, 

tudo estava fora do lugar" 

Aprovado 

2.  A argumentação nos discursos sobre a pandemia da Covid-19 Aprovado 

3.  Contribuições da saúde coletiva no contexto da pandemia de 

Covid-19: saberes e práticas 

Aprovado 

4.  Moda versus covid-19: ensino da confecção de EPIs por 

universidades públicas 

Aprovado 

5.  Grupos de risco na pandemia de Covid-19: discussões a partir do 

cenário epidemiológico de Alagoas 

Aprovado  

6.  Educação, saúde, direito e cidadania: reflexões para o 

enfrentamento da Covid-19 

Aprovado 

7.  Jogos digitais, tecnologias e educação: reflexões e propostas no 

contexto da Covid-19 

Aprovado 

8.  100 dias de Covid-19 no Brasil: diário de uma pandemia  Aprovado 

9.  Mudanças de paradigmas na Odontologia provocadas pela Covid-

19 

Aprovado  

10.  O que vamos contar Aprovado  

11.  Vulnerabilidades e seus impactos nos grupos humanos em 

tempos de Covid-19 

Aprovado 

12.  Covid-19 e as distinções territoriais em evidência Aprovado 
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13.  Impactos psicossociais da pandemia: contribuições do núcleo 

Alagoas da Abrapso 

Aprovado 

14.  O papel da arquitetura e urbanismo diante do Covid-19: 

construindo conhecimento 

Aprovado 

15.  A saúde coletiva em tempos pandemia: experiências e 

aprendizados do enfrentamento à Covid-19 no Nordeste 

brasileiro 

Aprovado 

16.  Formação de professores de línguas estrangeiras no contexto de 

isolamento social: diálogos, propostas e desafios 

Aprovado  

17.  Manifestos em tempos de pandemia Aprovado  

18.  Docência on-line em tempos de COVID-19: ressignificando a 

prática docente na Universidade Federal de Alagoas 

Aprovado; 

19.  UFAL Conectada: Formação e Transformação Digital em tempos 

de Covid-19 

Aprovado 

20.  Vida e pandemia no agreste alagoano: reflexões necessárias Aprovado 

21.  Lições aprendidas durante uma crise humanitária: como a 

pandemia da síndrome respiratória aguda grave - covid-19 

alterou a assistência à população em vulnerabilidade social 

 

Aprovado 

22.  Corpos, casas, cidades e tempos de pandemia Aprovado 

23.  Deficiência, educação e pandemia: a desigualdade revelada Aprovado 

24.  A pandemia do coronavírus sob a ótica do direito: desafios e 

transformações em pauta 

Aprovado  

25.  Brasil diante da crise da Covid-19: olhares e reflexões Aprovado  

26.  Crises da sociedade contemporânea agravadas pela Covid-19: 

cenários e perspectivas 

Aprovado 

27.  Educação mediada por tecnologias: Experiências de ensino, 

pesquisa e extensão em tempos de Covid-19 na Universidade 

Federal de Alagoas 

Aprovado 

28.  Neurobiologia e Covid-19 Aprovado  

29.  Psicologias em Tempos de Pandemia - reflexões políticas e 

práticas clínicas 

Aprovado  

30.  Atividade física, exercício e esporte no contexto da pandemia 

decorrente da COVID-19: Reflexões, diagnósticos e prognósticos 

    Aprovado  
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acerca da prática em diferentes contextos de saúde e desempenho 

humano 

31.  Formação universitária em tempos de pandemia: desafios e 

saberes 

Aprovado 

32.  Desafios e estratégias para a gestão de epi's em um hospital 

universitário federal brasileiro durante a pandemia pelo novo 

coronavírus 

Aprovado 

33.  Coronavírus na gestação: aspectos clínicos, reprodutivos e 

bioéticos 

Aprovado  

34.  Educação e Filosofia em tempos de pandemia: faces e interfaces Aprovado  

35.  Pandemia, determinações da Saúde e enfrentamento da COVID-

19: o lucro acima da vida 

Aprovado 

36.  A adesão e acesso às medidas preventivas à covid-19 à luz da 

teoria da ação planejada 

Aprovado 

37.  Sociedade em pandemia(s): entre utopias e distopias Aprovado  

38.  Estudos das práticas de linguagem em tempos de pandemia Aprovado 

39.  Fake news: combata esse vírus Aprovado  

40.  Saúde, nutrição e covid-19: aspectos epidemiológicos, 

fisiológicos e cuidados com a saúde na pandemia 

Aprovado  

41.  Saúde, nutrição e covid: aspectos clínicos e terapia nutricional 

para grupos específicos 

Aprovado 

42.  Prosa, poesia, saberes e sabedoria em tempos de pandemia: 

Ciências da educação e complexidade 

Aprovado  

43.  Governos e o Enfrentamento Da Covid-19 Aprovado 

 
 

 
 
 

Maceió-AL, 09 de outubro de 2020 
 
 
 
 

Elder Patrick Maia Alves 
Diretor da Editora da Universidade Federal de Alagoas  

 


