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NIFRAM: Núcleo de integração e fortalecimento da rede de atendimento à mulher vítima de violência

Juliana Goulart Soares Do Nascimento

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A violência contra a mulher em uma perspectiva de análise mais ampla pressupõe e consta em si vertentes
culturais da sociedade na qual os atores da mesma se inserem, bem como as questões das afirmações e
reafirmações de gêneros construídas. O que se observa é que o enfrentamento da violência não ocorre de
maneira eficaz e que perdure ao longo do tempo se os diversos membros da rede de enfrentamento da
violência não se fizerem presente e ativos em sua atividade cotidiana e em suas construções estratégicas. É
com este olhar, que o presente programa de extensão se propõe a trabalhar a integração e o fortalecimento
da Rede protetiva de atenção às mulheres em situação de violência em Governador Valadares. Tal objetivo
será buscado através da execução de metodologias ativas com a proposição de reuniões e um
desenvolvimento de agenda de estratégias para a rede, com foco nos membros que estão na ponta do
atendimento, como agentes comunitários de saúde, enfermeiros, assistentes sociais e policiais, além de um
redesenho do fluxo de atendimento às mulheres vítimas de violência bem como o percurso de ressocialização
do agressor e nos gestores dos órgãos que compõem a Rede. Em uma proposição de contribuição para a
constituição de uma cultura de equidade de gênero e de combate a práticas discriminatórias e melhoria do
atendimento das mulheres vítimas de violência pela rede pública de saúde.
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TRANSFORMANDO VIDAS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E LAZER.

Schirley Maria Policario

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Programa Transformando vidas com educação, saúde e lazer, é um programa  interdisciplinar e
multiprofissional que envolve conhecimentos de diversas áreas: Administração, Ciências Contábeis,
Economia, Direito, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia.  Juntos,
estudantes, docentes e técnico administrativos da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus
Governador Valadares (UFJF-GV) realizarão atividades educativas direcionadas para a realidade do público
alvo.  Este programa foi desenvolvido como projeto “ piloto” na Escola Municipal Dom Bosco, no distrito Xonin
de Cima,  e está funcionando no Córregos do Bernardo, ambos distritos de Governador Valadares – MG.
Infelizmente, devido a pandemia, o programa teve que redesenhar suas atividades, muitas atividades
programadas, foram inviabilizadas, criando outras que puderam ser executadas nas redes sociais.   Segundo
SMEDGV ( Secretaria Municipal de Governador Valadares) o município de Governador Valadares, tem 83
escolas municipais. A finalidade do programa é trabalhar nas creches e escolas Municipais. que atende um
maior número de crianças na educação infantil e ensino fundamental que tem maior vulnerabilidade social. As
atividades do programa serão desenvolvidas especificamente com crianças  que frequentam as creches e
escolas municipais da cidade . Interagindo com as crianças e o contexto no qual elas se inserem, incluindo os
familiares e servidores da localidade da escola, este programa tem como objetivo contemplar a geração de
renda, prevenção de doenças, promoção à saúde e educação das crianças, com atividades lúdicas,
contribuindo para melhoria das condições de vida das mesmas e das pessoas de seu convívio. O programa
será desenvolvido privilegiando uma metodologia participativa, de forma a envolver as diversas áreas da
saúde e das ciências sociais, comunidade, alunos e colaboradores trabalhando em uma parceria mútua. As
atividades do programa serão discutidas e analisadas pela secretaria municipal de educação do município e
depois serão encaminhadas a direção da escola, para agendamento preestabelecidas de datas das
atividades.
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NAGÔ - Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares: intercâmbios de saberes e caminhos para o Bem
Viver no Território Médio Rio Doce

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares (NAGÔ) tem o objetivo de dar visibilidade à
sociobiodiversidade e a filosofia do Bem Viver por meio do apoio às ações de extensão e trocas de saberes,
práticas e tecnologias sociais agroecológicas em prol do desenvolvimento rural sustentável e da superação
dos problemas socioambientais enfrentados por agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais no
Território Médio Rio Doce. O programa tem como parceiros o Centro Agroecológico Tamanduá (CAT), a
Cooperativa Regional da Economia Solidária e Agricultura Familiar Agroecológica (CRESAFA), o Instituto
Shirley Djukurnã Krenak (ISDK), a Associação de Terapeutas das Culturas Tradicionais (ATCT) e o Centro de
Referência em Direitos Humanos (CRDH) para desenvolver os seguintes projetos:
- Pluriversidade do Watu nas redes: experiências virtuais de educação intercultural e diálogo interepistêmico
com povos e comunidades tradicionais durante a pandemia;
- Rede Tamanduá de Prosumidores Agroecológicos: fortalecendo um circuito curto de comercialização da
agricultura camponesa e valorizando a agrobiodiversidade regional;
- Tecnologias Sociais e Agroecologia no campo e na cidade;
- Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC): uma alternativa para as redes agroecológicas de
comercialização;
- “Aminharmrá”: comunicação intercultural e assessoria às organizações indígenas Krenak;
- Direitos Humanos e Justiça Socioambiental.
Todos os projetos vinculados ao NAGÔ convergem na luta pelo Bem Viver no Território Médio Rio Doce,
abrangendo diferentes demandas e temas transversais, sempre partindo de uma concepção metodológica
participativa, pautada no diálogo intercultural e na construção coletiva do conhecimento agroecológico. Por
isso, metaforizamos o NAGÔ como uma árvore cujo tronco se ramifica em diferentes galhos que produzem
frutos diferentes e complementares, colhidos em um mesmo balaio. Deste modo, o programa abarca os
objetivos de cada projeto vinculado e interconecta seus resultados.
Entre 2018 e 2019, quando se consolidou como um Programa de Extensão, o NAGÔ realizou 18 oficinas, 12
eventos, 8 intercâmbios e 7 cursos. As atividades envolveram 1728 pessoas de 54 municípios de MG, ES, RJ
e SP, incluindo agricultores familiares, assentados de reforma agrária, quilombolas, indígenas dos povos
Krenak, Pataxó, Maxakali, Guarani, Puri, Tuxá e Maya, estudantes de diferentes níveis de ensino
(fundamental, médio, graduação e pós-graduação),
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Ambiente-se

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este Programa objetiva:
1) reunir projetos da UFJF-GV que tenham como foco ao menos dois dos seguintes temas: Economia
Solidária (ES); Políticas
Públicas (PPs); Logística Reversa (LR); Reciclagem; Educação Ambiental e Resíduos Orgânicos.
2) estruturar tais projetos a partir de gerenciamento comum, optimização de recursos, dados e equipe;
3) estreitar os laços científicos e institucionais entre UFJF-GV, IFMG-GV, Empreendimentos de Economia
Solidária (EES), Administrações Públicas Municipais (APM), comunidades locais e o Ministério Público (MP)
estadual e federal;
4) fortalecimento de EES atuantes no território do Vale do Rio Doce;
5) expansão de PPs de geração de renda e logística reversa;
6) promover o desenvolvimento local e sustentável;
7) apoiar e fortalecer as ações da Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do Campus da UFJF-GV e
de outras instituições;
8) apoiar as ações do Fórum de Sustentabilidade da UFJF;
9) oferecer Cursos de Extensão sobre Economia Solidária, Associativismo, Cooperativismo e Políticas
Públicas de Geração de Renda a discentes, atendidos e comunidade em geral, de modo remoto.

A Metodologia utilizada é a Pesquisa Ação, tendo por público atendido:
a) os projetos de extensão vinculados ao programa e suas respectivas equipes;
b) os projetos de destinação final de resíduos, EES, APMs, moradores das localidades atendidas e
comunidade acadêmica.
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PROGRAMA COVID ZERO:  cenário  epidemiológico, educação em saúde, assistência   e  mobilização social
para o enfrentamento da  pandemia

Peterson Marco De Oliveira Andrade

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Programa de Extensão  COVID ZERO:  "cenário  epidemiológico, educação em saúde, assistência   e
mobilização social para o enfrentamento da  pandemia" é interdisciplinar, transdisciplinar e intersetorial (saúde
e educação) e tem como objetivo geral:

-  Promover ações de enfrentamento a pandemia da Covid-19 na Região Leste de Minas Gerais.

Nesta perspectiva, os objetivos específicos do programa são:

1- Ampliar o vínculo entre a Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares e os
profissionais e a comunidade da região (ações intersetoriais - saúde-educação);
2- Agir com os princípios da responsabilidade social para medidas de capacitação dos profissionais da saúde,
educação básica, servidores públicos e população em geral;
3- Integrar os esforços institucionais para o alcance da prevenção da Covid-19 com atuação dos estudantes,
técnicos, docentes e atores sociais de Governador Valadares e região.

Os métodos do Programa de Extensão seguirão as seguintes etapas:

1- Chamamento Público para cadastramento de parceiros/instituições/escolas  para as ações do programa;
2- Organização de reunião  com os docentes e técnicos  da UFJF (Campus de JF e GV) com ações/projetos
ou disciplinas relacionadas com a pandemia;
3- Ações do programa/projetos junto às instituições filantrópicas, escolas públicas (municipais e estaduais),
profissionais e sociedade;
4- Prestação de contas das ações desenvolvidas com desenvolvimento de relatórios e matérias na página da
UFJF.

Este programa  possui como público beneficiário os seguintes atores sociais:

- Instituições da área da saúde - públicas, filantrópicas, privadas e profissionais autônomos;
- profissionais e estudantes da educação básica da rede pública;
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Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV

Tayara Talita Lemos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Em funcionamento desde 2013, o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV (CRDH) consiste
em  centro de inserção, referência e diálogo acerca dos direitos humanos no Médio Rio Doce. O CRDH, a
partir disso, tem algumas finalidades em sua atuação que podem ser resumidas em: prestação de assistência
jurídica, social e antropológica; capacitação de lideranças comunitárias quanto à atuação de direitos humanos
na região; informação, conscientização, formação e divulgação da importância dos direitos humanos para
todos os segmentos da população; mapeamento da demanda sócio-jurídica por direitos humanos na região,
suas características e seus desafios e, sobretudo, articular diversas ações extensionistas na defesa,
promoção e implementação dos direitos humanos na região. A iniciativa decorre da necessidade urgente da
efetivação desses direitos como forma de prevenir e solucionar alguns dos conflitos sociais existentes no
Médio Rio Doce. Com a consolidação do CRDH, contribuiu-se com a reversão do quadro atual desses
conflitos e de um quadro alarmante de violência, que coloca GV na segunda posição de homicídios em MG,
entre os 32 municípios com mais de 100 mil hab. no estado. Particularmente, diante de esferas mais
vulneráveis da sociedade, o CRDH atua, juntamente com projetos de extensão que abriga e com o programa
de extensão NAGÔ (Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares), de quem é parceiro, efetuando ações
preventivas, propositivas e resolutivas desenvolvidas, sobretudo a partir de seus cinco eixos de estruturação:
1. Educação e Formação de Defensores em Direitos Humanos; 2. Sociedade e Encarceramento; 3.
Diversidade; 4. Questões Agroambientais; 5. Povos e Comunidades Tradicionais.
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Estratégias de intervenção para o envelhecimento ativo na comunidade: Ações em saúde do Núcleo de
Estudos da Pessoa Idosa.

Clarice Lima Alvares Da Silva

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O envelhecimento da população brasileira tem gerado discussões sobre suas implicações sociais e em termos
de saúde pública, tendo em vista o aumento do risco de doenças e da mortalidade entre idosos. O
envelhecimento ativo é destacado pela Organização Mundial de Saúde como estratégia de garantia de
qualidade de vida para o idoso, sendo necessários esforços para que a população vivencie esse processo
plenamente. Com a pandemia do novo coronavírus instituída no Brasil a partir de março de 2020, surgiu a
preocupação da equipe do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI) da UFJF-GV sobre a forma como
adultos e idosos estão vivendo nesse período de distanciamento social e de dificuldades financeiras que têm
assolado muitas famílias. O presente projeto pretende desenvolver ações educativas para a promoção do
envelhecimento ativo e saudável e prevenção de vulnerabilidade para idosos cadastrados na ESF de
Governador Valadares atendidos no projeto de pesquisa intitulado “Indicadores de saúde e envelhecimento
ativo na população adulta e idosa de Governador Valadares, MG”. Para tanto, as atividades propostas no
presente projeto serão realizadas de forma remota com adultos e idosos do município, com enfoque
interdisciplinar de áreas da Nutrição, Educação Física, Odontologia e Farmácia. Ainda, ações de capacitação
para equipes de profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) também serão realizadas por meio de
webnários e minicursos online, com intuito de permitir a atualização e capacitação para o cuidado em saúde e
envelhecimento saudável. Assim, espera-se contribuir com a qualidade do atendimento à população pelos
serviços de saúde em tempos de pandemia, por meio da detecção de condições de risco para o
envelhecimento inativo, desenvolvimento de atividades com os idosos para a prevenção de vulnerabiliddes e
promoção da saúde e a formação de profissionais com perfil e interesse para o cuidado em saúde desse
grupo populacional.
Palavras-Chave: Envelhecimento, Qualidade de vida, Condições de Saúde.
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GV sem parasitoses: Popularização do saber científico

Girley Francisco Machado De Assis

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As doenças parasitárias são endêmicas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento onde as
condições de saneamento básico são precárias, associado a isto ainda temos condições climáticas
favoráveis, tipo de solo, poluição ambiental, baixa renda e precárias condições de habitação e educação. As
crianças e adolescentes são as mais atingidas por essas parasitoses devido a sua maior exposição a fatores
de riscos e aos hábitos e costumes relacionados à faixa etária que favorecem os mecanismos de transmissão.
É sabido que as parasitoses intestinais são um grave problema de saúde pública, tendo em vista as suas
diferentes formas de contaminação e as alterações clínicas que podem causar nos indivíduos parasitados.
Diante disto, o objetivo deste programa é proporcionar atividades de capacitação à escolares e agentes
comunitários de saúde como ferramenta de conscientização e aprendizado, buscando assim interromper o
ciclo vicioso de reinfecções a partir dos conhecimentos relacionados a prevenção e controle das doenças
parasitárias de importância regional. Neste processo os escolares e agentes de saúde passam a ser os
multiplicadores do conhecimento uma vez que começam a colocar em prática os ensinamentos recebidos.
Este programa atua em parceria com outros projetos de extensão, com a pós-graduação em Ciências
Aplicadas a Saúde (PPgCAS) e PROFBIO/GV, buscando produzir matérias didáticos pedagógicos, jogos
lúdicos, cartilhas, folders, etc, para serem utilizadas nas mais diversas atividades desenvolvidas no
Laboratório de Parasitologia da UFJF/GV e nesta nova proposta pretende-se também trabalhar em parceria
com outros projetos e programas de extensão coordenado por outros colegas do Instituto de Ciências da Vida
e Instituto de Ciências Sociais e Aplicada.
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Ação Cidadania, Juventude e Comunidade - Turmalina

Murilo Ramalho Procopio

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto Ação Cidadania, Juventude e Comunidade - ACJC completa dois (2) anos de atuação o bairro
Turmalina, Governador Valadares – MG, em junho/2021 e com novas perspectivas e leituras do acúmulo
proporcionado. Nesse percurso, o projeto ACJC atuou na identificação dos agentes/atores, mapeamento de
bens, serviços e ações existentes e não existentes, sistematização de demandas imediatas e mediatas
(relacionais), assim como experimentou intervenções, o que permite agora se apresentar como Programa,
considerando o cenário que se apresenta, sobretudo pelas relações ajustadas, interlocuções e penetração
com lideranças, movimentos, órgãos e serviços públicos e privados, entidades de diversas naturezas do bairro
Turmalina. Há uma consolidação do trabalho com instituições locais, como o Instituto Nosso Lar, Centro de
Prevenção à Criminalidade (Programas Fica Vivo! e Mediação de Conflitos) e em consolidação com outras
Igrejas, Associação Comunitária, escolas Municipal e Estadual, Associações de Catadores de Recicláveis -
ASCARF e ASCANAVI, dentre outras lideranças e coletivos atuantes. Com ações eventuais realizadas, parte-
se para intensificar presença da UFJF-GV no bairro Turmalina e região, através de outros projetos de
extensão, Ligas Acadêmicas, grupos de trabalho e pesquisas, além de serviços acadêmicos disponibilizados.
Como Programa, estrutura-se em  dois (2) eixos/projetos: Ação Comunidade Cidadã, para estabelecer e
manter rede de compromisso social local, permanente e ampla para organização, formação e intervenção
política e, eixo/projeto Ação Juventude Cidadã com foco nas juventudes do bairro Turmalina para ampliação
geracional da construção e participação política, autoconhecimento e protagonismo. Objetiva mediar a criação
de espaços de interlocução interindividual, comunitária e interinstitucional no bairro Turmalina através da
implementação de espaços formativos, informativos e interventivos (reivindicativos) pela qualificação da ação
coletiva pelos direitos de cidadania, potencializando instituições, ações e os agentes de atuação local,
serviços e iniciativas existentes para vocalizar e veicular demandas na/para e a partir da comunidade. as
ações do programa serão pautadas em metodologias participativas e pesquisa-ação, como forma de
aproximar e vivenciar as experiências do outro, sem discursos limitadores de suas ações, isto é, dispositivos
colaborativos que colocam cada agente participante como agente orientador de suas próprias ações e capaz
de efetuar conscientemente mudanças na sua trajetória de vida. Usa recursos e instrumentais de leitura crítica
e debate, animações culturais, agenda integrada de reuniões interinstitucionais, círculos participativos, TICs e
Tecnologias de Aprendizagem em
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