
Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de 'Introdução à Anatomia Humana'

Kennedy Martinez De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A anatomia humana é a ciência que estuda a estruturação macroscópica do organismo humano e se
consolida histórica e cientificamente como núcleo de organização de toda a área da saúde. Para a
compreender essa disciplina é necessário a adoção de termos consignados pelas diretrizes internacionais e
brasileiras.

Contato do Coordenador(a)

KENNEDY.OLIVEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/05/2021 25/05/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Plataformas Virtuais com transmissão pelo YOUTUBE

Local Realização

300

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Disseminação de infecções odontogênicas: Abordagem anatômica e cirúrgica

Carlos Alberto Carranza Lopez

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo do presente curso é oportunizar informações das bases anatômicas e cirúrgicas para um correto
atendimento em casos de disseminação de infecções odontogênicas.
Será oferecido através de três palestras teóricas virtuais no dia 03 de maio de 2021 das 17:00h às 22:00h,
dirigido para alunos e profissionais das instituições de ensino superior.

Contato do Coordenador(a)

CARLOS.CARRANZA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

03/05/2021 03/05/2021

Data Fim

5

Carga Horária

Palestras online

Local Realização

200

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Como atualizar o Currículo da Plataforma Lattes: valorizando a produção acadêmica

Valeria De Oliveira

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Minicurso de extensão de Atualização do Currículo Lattes, para alunos de graduação e pós-graduação de
qualquer área, além de docentes, TAE’s e qualquer interessado na temática. Com enfoque na inserção de
informações referentes ao dia a dia acadêmico, como participação em eventos, apresentações de trabalhos,
publicações científicas e participação de projetos de pesquisa e extensão.

Contato do Coordenador(a)

VALERIA.OLIVEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

04/03/2021 04/03/2021

Data Fim

4

Carga Horária

On-line (Google Meet).

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Área de Saúde

Alda Maria Soares Silveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Curso de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos da área de Saúde surgiu a partir de uma demanda
constatada durante as atividades do projeto de Treinamento profissional em Gerenciamento de resíduos dos
laboratórios de aulas práticas da área de saúde da UFJF/GV, coordenado pelas docentes Alda Maria Soares
Silveira, Fabíola Alves dos Reis, ambas do DCBV e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro vinculada ao
Departamento de Farmácia. Ele tem por objetivo promover a capacitação de profissionais, técnicos, docentes
e estudantes da área da saúde acerca da classificação, identificação e correto manejo dos resíduos sólidos
provenientes dos estabelecimentos de saúde. O curso é gratuito e será ofertado no formato EAD, com
atividades assíncronas, por meio da plataforma Moodle, com carga horária de 15 horas. A partir dos temas
abordados através de video aulas pretende-se uma conscientização dos participantes e desenvolvimento da
capacidade de gerenciar corretamente diferentes resíduos gerados na vida acadêmica e profissional, com
vistas à redução de custos, prevenção de acidentes, maior cuidado com a saúde e preservação do meio
ambiente.  Tem por fim último, o equilíbrio entre as demandas de saúde e a gestão integrada dos resíduos
sólidos, visando combater e minimizar os impactos socioambientais decorrentes dos mesmos.

Contato do Coordenador(a)

ALDA.SILVEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

05/04/2021 19/04/2021

Data Fim

15

Carga Horária

EAD - plataforma moodle

Local Realização

160

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O que é Feminismo? ou 'Quem tem medo do lobo mau'?

Murilo Ramalho Procopio

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O minicurso de capacitação - O que é feminismo? ou "Quem tem medo do lobo mau"? - é uma iniciativa do
projeto ACJC - Bairro Turmalina que visa capacitar os agentes de seguridade social do bairro em questão em
conceitos, questionamentos, e perspectivas relacionadas ao gênero e ao feminismo que podem impactar na
prática profissional destes atores.

Contato do Coordenador(a)

MURILO_PROCOPIO@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

24/03/2021 24/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Plataforma meet

Local Realização

20

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Questões práticas da legislação ambiental e da gestão pública em empreendimentos de engenharia

Jamir Calili Ribeiro

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Trata-se de um curso voltado para questões práticas do Direito Ambiental na gestão pública e na construção
civil, em uma abordagem multidisciplinar visando refletir sobre regulamentações ambientais.

Contato do Coordenador(a)

JAMIR.CALILI@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

01/06/2021 31/08/2021

Data Fim

60

Carga Horária

Online Google Meet

Local Realização

60

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Direito Financeiro e Orçamento Público

Jamir Calili Ribeiro

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Curso de Direito Financeiro e Orçamento Público

Contato do Coordenador(a)

JAMIR.CALILI@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

05/07/2021 17/09/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Virtual

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

“Revisões sistemáticas: metodologia do processo de seleção e análise de amostra”

Mabel Miluska Suca Salas

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As revisões sistemas são pesquisa que contribuem com a tomada de decisão clínica em saúde. Este tipo de
pesquisa contribuem com a obtenção de uma resposta sobre algum questionamento importante e relevante
para o ato clínico. O objetivo do curso é preparar aos acadêmicos para a realização do processo de seleção
de amostra de revisões sistemáticas. O curso é orientado a estudantes de graduação ou pós-graduação que
estejam realizando este tipo de projetos de pesquisa. Serão abordadas temáticas sobre a metodologia das
revisões sistemáticas incluindo busca da literatura, processo de seleção e análise dos artigos científicos. As
estratégias de ensino incluirão métodos ativos de teorização e prática baseados em problemas, através de
análise, discussão e construção dos artigos científicos relacionados aos diversos desfechos em saúde. O
curso será realizado de forma virtual usando o google meets terças-feiras em horário de 13h as 15h.

Contato do Coordenador(a)

MABEL.SALAS@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

28/09/2021 14/12/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Virtual

Local Realização

15

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Introdução à Metodologia e Pesquisa Odontológica

Kennedy Martinez De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Curso de Introdução à Metodologia e Pesquisa Odontológica tem como objetivo
aperfeiçoar os discentes acerca dos princípios básicos da pesquisa na área acadêmica. Os
conteúdos trabalhados serão:
- Metodologia e Normas Técnicas
- Plataformas de busca de artigos
- Verificação de qualidade e Qualis
- Tipos de trabalhos universitários
- Como iniciar a montagem de um currículo lattes
- Escrita de artigos e resumos de eventos científicos
- Utilização da Plataforma Mendeley
- Como participar de projetos de extensão, pesquisa e treinamento profissional acadêmico
- Plataforma Brasil
- Cursos extracurriculares e horas complementares.
O curso será realizado remotamente nos dias 19 e 26 de novembro de 2021, no período de 13:00
às 18:00, através da plataforma Google Meet. Os discentes preencherão um formulário
constando a presença no início e no final de cada uma das aulas. Será emitido certificado apenas
aos participantes com 75% de presença. No primeiro encontro, será abordado todo o conteúdo
teórico com a explicação do funcionamento de cada plataforma, bem como do próprio site da
universidade. No segundo dia de curso, haverá uma atividade prática de montagem do Currículo
Lattes, cadastramento na plataforma Brasil e no Mendeley e busca ativa de um tema de interesse
nas bases de dados de pesquisa científica.

Contato do Coordenador(a)

KENNEDY.OLIVEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/11/2021 26/11/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Google Meet

Local Realização

60

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

“200 anos de Sociologia: clássicas e clássicos do século XIX e a formação em Ciências Sociais” (Módulo I)

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Curso de Extensão "200 anos de Sociologia: Clássicas e Clássicos do século XIX e a formação em
Ciências Sociais" foi criado com o intuito de reunir estudiosos sobre teoria sociológica clássica e história da
Sociologia, para falar a docentes e discentes de Ciências Sociais e outros cursos.
O intuito é discutir a produção, as fontes, o processo de criação, de institucionalização da ciência e da
disciplina de Sociologia. Promover o debate, mas também disponibilizar o acesso a grandes nomes da
pesquisa em teoria social, de modo plural, não dogmático, acessível e livre, mantendo gravado e disponível
para acessos posteriores do público não inscrito no evento.
A ideia do Curso surgiu da comemoração dos 200 anos da Sociologia, a ser completado em 2030, portanto,
uma preparação reflexiva para esse momento. Ele será composto em 4 módulos, sendo o primeiro módulo
realizado nos meses setembro e outubro de 2021, nos seguintes termos:
- Módulo I: Fundação da Sociologia (1830-1840)
Carga Horária: 12 horas

1) Auguste Comte (1798-1857)

2) Harriet Martineau (1802-1876)

3) Alexis de Tocqueville (1805-1859)

Para cada teórica e teórico serão destinados dois encontros com pesquisadores ou pesquisadoras diferentes.
Buscamos ampliar e criticar o cânone, discutir seu estabelecimento, os critérios utilizados e noticiar a
existência e o apagamento de vários teóricos e teóricas que contribuíram de modo significativo para a criação,
a institucionalização da ciência e da disciplina de Sociologia.
Os módulos são encadeados a partir de três tópicos:
- Módulo I: Fundação da Sociologia (1830-1840)
- Módulo II: Institucionalização da Ciência Sociologia (1840-1860)
- Módulo III: Institucionalização da Disciplina Sociologia (1860-1900)

Contato do Coordenador(a)

ALCANTARACONSULTORIAS@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

03/09/2021 15/10/2021

Data Fim

14

Carga Horária

https://conferenciaweb.rnp.br/home

Local Realização

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

AVE Isquêmico e Síndromes Isquêmicas

Ivan Magalhaes Viana

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Aula aberta sobre AVE isquêmico e Síndromes isquêmicas, ministrada pelo Dr. Júlio Santos. Será ministrada
uma aula, no dia 25/05/2021 com carga horária de 3 horas.

Contato do Coordenador(a)

IVANMAGAVIANA@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

25/05/2021 25/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

UFJF - campus GV

Local Realização

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Minicurso: Análise de dados secundários em saúde

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Em suma, o Minicurso, “Análise de Dados Secundários em Saúde”, objetiva treinar e orientar seu publico alvo
para utilização dos dados disponíveis nos Sistemas de Informação bem como fortalecer o seu uso,
fomentando a reflexão sobre a importância e aplicação dos mesmos. Os dados secundários são essenciais
para o direcionamento das açõs em vigilância, pois sua análise permite inferir sobre o estado de saúde de
uma população nos três níveis governamentais (nacional, estadual e federal) e, assim, orientar ações de
promoção, prevenção e proteção da saúde congruentes com as necessidades locais. Dessa maneira, a
abordagem sobre as vantagens e desvantagens dos bancos de dados secundários e elucidação a cerca de
como utilizá-los em pesquisas ou no cenário político de saúde pública se tornam úteis para a sociedade
acadêmica.
A partir disso, o evento conta com carga horária de 4 horas totais e palestrantes voluntários- Dourtora Milena
Simões e Doutora Fernanda Roquim- que ministrarão temas relacionados ao uso de dados secundários e
construção de dados estatísticos com a base de dados. Ademais , será realizado duas rodas de conversa
distribuídas nos dois dias, a qual propõe a retirada de dúvidas e reflexão sobre a importancia dos dados para
a Saúde Pública. Durante o minicurso, serão passadas duas listas de presença, sendo uma a cada dia do
evento, para o controle de emissão do certificado. Dessa forma, o discente participante será capacitado para
elaborar pesquisas com a utilização da base de dados, propor análises epidemiológicas e avaliar políticas
públicas de saúde.

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/08/2021 26/08/2021

Data Fim

5

Carga Horária

Virtual

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I Curso de Saúde (Medicina) Baseada em Evidência

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

-	O curso será composto pela presença total no EpiMed, mais seis aulas assíncronas, network de discussão,
estudo dirigido reflexivo e material complementar.
-	Corpo docente voluntário do curso
-	Vinícius Silva Belo (Universidade Federal de São João del-Rei)
-	Carla da Silva Machado (Faculdade Pitágoras – Unidade Governador Valadares)
-	Milena Simões (Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares)
-	Eulilian Dias de Freitas (Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
-	Waneska Alexandra Alves (Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares)

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

10/05/2021 14/05/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Virtual

Local Realização

1000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Simpósio Acadêmico de Neurocirurgia Vascular

Ivan Magalhaes Viana

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Entre os dias 15 e 17 de junho de 2021, serão promovidas aulas abertas sobre AVC isquêmico, AVC
hemorrágico, Aneurismas cerebrais, Malformação arteriovenosa encefálica e Cavernomas, as quais serão
ministradas, respectivamente, pelos médicos palestrantes Dr. Felipe da Mota Mariano, Dr. Leonardo Christian
Welling, Dr. Renan Salomão Rodrigues, Dr. Breno Araújo Barbosa, Dr. Ivan Magalhães Viana e Dr. Nicollas
Nunes Rabelo. O evento terá carga horária de 6 horas.
O público alvo serão os acadêmicos de medicina e da área da saúde.

Contato do Coordenador(a)

IVANMAGAVIANA@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

15/06/2021 17/06/2021

Data Fim

6

Carga Horária

YouTube

Local Realização

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Curso introdutório de processo administrativo voltado para abordagem sanitária. Objetiva-se qualificar equipes
para implementação de serviços administrativos fiscais-administrativos, assim como fomentar a adequação de
órgãos, estruturas e procedimentos na Administração Municipal. Consta plano de curso com informações
específicas de conteúdos, metodologia, avaliação, recursos.

Contato do Coordenador(a)

BRAULIO.MAGALHAES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

22/02/2021 08/03/2021

Data Fim

25

Carga Horária

UFJF - Virtual

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente: conhecendo o trabalho em rede de
Governador Valadares

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetiva conhecer a estrutura disposta na cidade e região, com os serviços, equipamentos, instituições,
lideranças, servidores que atuam rotineiramente na consecução da política de atendimento. Ainda, conhecer
os fluxos e processos de trabalho, identificando sujeitos, dinâmicas, como também explicitando e discutindo
potencialidades, limites, entraves e possibilidades interventivas. Parte de componentes e compreensões
teóricas, pelas previsões legislativas e políticas executivas, passando também pela atuação de serviços
públicos, inclusa a atuação junto ao sistema judiciário, com os agentes e sujeitos presentes (MPMG. DPE,
Polícias, Prefeitura, entre outros). Para além das estruturas e serviços previstos, quer analisar e discutir
peculiaridades da Comarca de GV para evidenciar possibilidades de ações de melhoria.
    • Objetivo: Traçar as atribuições e os profissionais de cada órgão a fim de entender o seu trabalho para a
efetivação e proteção da criança e do adolescente. Além disso, busca uma aproximação dessas instituições
para o estabelecimento de vínculos.
    • Foco: A rede de atendimento à criança e ao adolescente em Governador Valadares
    • Público alvo: Toda a sociedade de Governador Valadares e região, mas principalmente aos profissionais
atuantes nessa área.
    * Metodologia: videoaulas produzidas por equipe NEJUS e RIASE e convidados externos atuantes no
sistema judiciário, além de ONGs, lideranças e movimentos, compondo 4 módulos de trabalho, com leituras
obrigatórias e adicionais. Participação e interação por mural (classroom e meet). Completa programação
constante nesse projeto.

Contato do Coordenador(a)

BRAULIO.MAGALHAES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

17/05/2021 13/06/2021

Data Fim

30

Carga Horária

UFJF-GV

Local Realização

150

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

“PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE: Promovendo a comunicação efetiva na rede e em saúde com
base na interprofissionalidade e a integralidade da atenção à saúde”

Mabel Miluska Suca Salas

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente curso tem como população alvo os profissionais da área da saúde que atuam no SUS, residentes
do curso de especialização multiprofissional do município e integrantes  do PET SAÚDE
INTERPROFISSIONALIDADE. As atividades a serem desenvolvidas visam promover a compreensão e
conhecimento da importância da comunicação efetiva na rede - Processo de referência e contra referência –
para atingir a integralidade em saúde , assim como entender a importância da comunicação efetiva entre a
equipe reconhecendo os componentes/competências fundamentais das práticas colaborativas e
Interprofissionalidade em saúde. Espera-se que os participantes identifiquem   os desafios/problemas e
avanços/pontos positivos relacionados a comunicação e fluxo entre os pontos de atenção na rede (referência
e contra referência) e entre as equipes e a interprofissionalidade em saúde e que sugiram formas de
intervenção ou solução dos problemas identificados.  A exposição de conteúdo será teórico e prático usando
plataformas virtuais google meets ou rnp em três momentos semanalmente em horários sugeridos pelos
profissionais de saúde do CEAE e da Atenção primária incluindo os residentes . Será usado o método ativo da
problematização(PBL), que tem como bases o  levantamento do conhecimento prévio (observação)  a partir
da análise e discussão socializada, problematizada e sistematizada do tema, uso do material cientifico ou
teorização e construção de hipótese com a resolução do problema e sugestões de melhora . Os participantes,
realizarão atividades práticas de identificação dos problemas, análise dos casos baseados na sua prática
diária e experiências, uso do conhecimento teórico e finalmente formulação de intervenções viáveis de acordo
com a sua governabilidade. Adicionalmente receberão uma capacitação teórica tradicional relacionadas com o
tema.
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Resumo

O Curso será em forma de oficina priorizando assim a elaboração prática dos conteúdos a serem veiculados.
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