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Curso de LaTeX: Edição de Documentos Acadêmicos

Igor Delgado De Melo

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O curso de LateX tem o objetivo de prover meios para o aluno da UFJF desenvolver seu trabalho final de
curso e documentos acadêmicos seguindo as normas da instituição e ABNT, através de uma ferramenta
gratuita e que permite alta qualidade tipográfica. O curso é dado através de atividades práticas realizadas no
laboratório de computação da Engenharia Elétrica, na Faculdade de Engenharia, sendo o público alvo os
próprios alunos da instituição.  Para reservar sua vaga, favor entrar em contato:
igor.delgado2008@engenharia.ufjf.br
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Introdução às literaturas africanas francófonas

Fernanda Murad Machado

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O curso tem como objetivo a capacitação de professores das redes pública e particular de ensino no
aprendizado de aspectos da literatura, da cultura e da história da África subsaariana. Trata-se de dar acesso a
conhecimentos teóricos, como também a material de apoio e didático que será de utilidade prática em sala de
aula. Para tanto, será traçado um panorama histórico-cultural da produção literária francófona da África
subsaariana, ainda pouco conhecida no Brasil, desde suas origens nas primeiras décadas século XX até os
dias atuais, dando ênfase, em particular, a dois gêneros breves em prosa: o conto e a novela.
As aulas, voltadas a professores das redes pública e particular de ensino e a interessados em geral, serão
expositivas e práticas, com leituras e análises de contos e novelas. Não é necessário o conhecimento da
língua francesa.
Com uma carga horária total de 30 horas, o curso será realizado às sextas-feiras, das 19h00 às 22h00, na
UFJF, no campus de Juiz de Fora, na Faculdade de Letras (Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro).
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HIGIENE BUCAL AVANÇADA: AUTOPERCEPÇÃO, AUTOCUIDADO E INSTRUMENTALIZAÇÃO

Luiz Eduardo De Almeida

DEPTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O curso de extensão “HIGIENE BUCAL AVANÇADA: AUTOPERCEPÇÃO, AUTOCUIDADO E
INSTRUMENTALIZAÇÃO” traz em seu ensejo desenvolver, juntamente com a equipe do Serviço de
Odontologia Hospitalar - HU-UFJF/EBSERH, um “PROTOCOLO CLÍNICO PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO
DE PACIENTES PARA A AUTOPERCEPÇÃO E O AUTOCUIDADO DIÁRIO DA PLACA BACTERIANA”.
Deste enlace, ensino-serviço, além das contínuas trocas de conhecimento, deposita-se nesta experiência a
oportunidade de se prover uma atenção odontológica melhorada junto aos pacientes assistidos no Hospital
Universitário da UFJF.
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Curso de Segurança de alimentos aplicada à produção e ao processamento de leite e derivados

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Curso abordará as normas para produção de leite e derivados inócuos e como implementar os programas
de qualidade desde a produção de leite, passando pelo processamento na indústria e a comercialização do
produto final. O objetivo é capacitar estudantes e profissionais do setor fornecendo subsídios teóricos para
atuação prática no setor lácteo. O curso será realizado no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, às terças-
feiras, de 13:30 às 15:30h. O certificado será emitido mediante realização de avaliações e obtenção de nota
mínima de 70%.
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Curso de Legislação aplicada à produção e ao processamento de leite e derivados

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Curso abordará as principais normas aplicadas à produção de leite e ao seu processamento pela indústria.
O objetivo é capacitar estudantes e profissionais do setor fornecendo subsídios teóricos para atuação prática
no setor lácteo. O curso será realizado no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, às sextas-feiras, de 10 às
12h. O certificado será emitido mediante realização de avaliações e obtenção de nota mínima de 70%
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PROTOCOLO CLÍNICO PARA HIGIENE BUCAL AVANÇADA: AUTOPERCEPÇÃO, AUTOCUIDADO E
INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O CONTROLE DIÁRIO DO BIOFILME DENTAL (1º semestre de 2020)

Luiz Eduardo De Almeida

DEPTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

Em linhas gerais, o curso de extensão “PROTOCOLO CLÍNICO PARA HIGIENE BUCAL AVANÇADA:
AUTOPERCEPÇÃO, AUTOCUIDADO E INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O CONTROLE DIÁRIO DO
BIOFILME DENTAL” traz em seu ensejo capacitar acadêmicos do 2º período do curso de Odontologia-UFJF
(sede) frente à temática “HIGIENE BUCAL”. Desde modo, precocemente, o curso ofertará ao futuro
profissional cirurgião-dentista uma preparação para o desenvolvimento de atividades de autopercepção e
autocuidado do território bucal, tanto em cenários clínicos quanto em ambientes coletivos.
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Capacitação sobre saúde mental - Estudo bibliográfico e levantamento de metodologias

Ana Vladia Bandeira Moreira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Considerando que a formação acadêmica até então, são principalmente formados por professores que
‘dormem pesquisadores e acordam professores’. Tal fato possibilita poucos recursos a este docente,
basicamente disciplinas de didática, e pouca experiência prática, principalmente nos serviços de saúde. Em
paralelo a esta formação vem de encontro o modelo hegemônico, voltado a medicalização e ações pouco
impactantes na saúde global do usuário do serviço de saúde.
Fazendo o contraponto deste fato, vem a Educação Interprofissional, como oportunidade real de
transformação do processo de ensino aprendizagem em consonância como Serviço de saúde na comunidade.
Especialmente pelo diferencial no cuidado mais efetivo, integral, resolutivo, reduzindo os custos e os erros, e
ampliando a segurança do paciente.
Contudo, ainda há dois desafios importantes: 1) o da atualização das diretrizes curriculares dos cursos de
saúde; bem como a articulação com as IES no sentido de melhorar a articulação e parcerias como o serviço;
2) da capacitação docente, no sentido de investimento na formação continuada com foco na educação pela
ação e serviço.
Assim a presente capacitação se destina uma melhor amplitude de conhecimento por meio de leitura e
discussão sobre saúde mental e com isso melhor direcionar as ações a serem aplicadas nos grupos
operativos na UBS São Judas.
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Interagindo em Libras - Nível Básico

Carla Couto De Paula Silvério

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O curso de extensão “Interagindo em Libras – Nível Básico” tem por objetivo a introdução à Libras, em nível
básico, para desenvolvimento de habilidades linguísticas de expressão e compreensão para comunicação
com falantes dessa língua. As aulas serão entre os dias 27 de janeiro a 07 de fevereiro, de 16h às 19h, na
Faculdade de Letras. As aulas presenciais contabilizarão 30h e as atividades extraclasse contabilizarão 10h,
totalizando 40h de curso. A inscrição é gratuita e será realizada via e-mail: coordenacao.libras@letras.ufjf.br
até o dia 26/01/2020. Professoras ministrantes serão Carla Couto e Aline Takahira.
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Introdução ao Cálculo Numérico

Leonardo Goliatt Da Fonseca

DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA E COMPUTACIONAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Métodos computacionais são alternativas para resolver problemas de modelagem em muitas situações
práticas. Este minicurso visa introduzir o conceito de métodos numéricos dando uma visão geral sobre o tema.
Técnicas para determinar aproximações de raízes de funções, resolução de sistemas lineares, interpolação
polinomial, integração numérica e mínimos quadrados serão apresentados brevemente.
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Introdução ao Machine Learning

Leonardo Goliatt Da Fonseca

DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA E COMPUTACIONAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Durante os últimos anos, estamos presenciando um crescente avanço nos campos da computação e
tecnologia da informação. Neste contexto, novas áreas, como Machine Learning, aos poucos estão ganhando
mais espaço, apresentando um espectro cada vez mais impressionante de aplicações bem-sucedidas. Com
isso em mente, esse curso tem o objetivo de trazer um conhecimento sólido sobre as principais ferramentas
de Machine Learning, voltado para uma audiência com um conhecimento básico de análise de dados.
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LIBRAS - LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA - MÓDULO 1

Rodrigo Geraldo Mendes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O curso oferece o conhecimento sobre as identidades e cultura surda, a educação de surdos e a
aprendizagem de língua de sinais brasileira (Libras) para que os cursistas possam estar bem preparados e
incluídos na comunidade surda. A metodologia será funcional e interativa. O curso é aberto ao público, para
os inciantes e aqueles que querem fazer a reciclagem. O local de realização será na dependência da
Faculdade de Educação da UFJF. As aulas do curso serão semanais, nas 4ª feiras, de 19h00 até 22h00. A
carga horária total do primeiro módulo é 60 horas. Este curso não é profissionalizante para atuar como
professor e/ou intérprete de Libras, e sim para ser fluente em Libras.
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Química e tecnologia de produtos lácteos UHT

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 02 de março à 17 de julho de 2020 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do
Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria
com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de extensão de curta duração (40 horas) sobre o tema
"Química e tecnologia de produtos lácteos UHT", no Instituto de Laticínios Cândido Tostes/EPAMIG, no
horário de 7:30h-9:30h nas quartas-feiras. Serão oferecidas até 25 vagas, sendo preenchidas de acordo com
a ordem das inscrições. Este curso está vinculado ao projeto de extensão aprovado: COMciência – Ciência
para sociedade e o desenvolvimento – das moléculas aos consumidores. O mesmo faz parte da temática:
ciência do processamento industrial.
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Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados (TD)

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 02 de março à 17 de julho de 2020 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do
Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria
com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de curta duração (40 horas) sobre o tema " Tecnologia
de produtos lácteos concentrados e desidratados (TD)", no Instituto de Laticínios Cândido Tostes/EPAMIG, no
horário de 10:00h-12:00h nas quartas-feiras. Serão oferecidas até 25 vagas, sendo preenchidas de acordo
com a ordem das inscrições. Este curso está vinculado ao projeto de extensão aprovado: COMciência –
Ciência para sociedade e o desenvolvimento – das moléculas aos consumidores. O mesmo faz parte da
temática: ciência do processamento industrial.
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Terapia Cognitivo-Comportamental com crianças e adolescentes

Marisa Cosenza Rodrigues

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O curso oferece 40 vagas, será ministrado em 10 módulos de 3 h aula pela Drª Alana Augusta Concesso de
Andrade Instituto de Ciências Humanas da UFJF (inicio 07/04/2020 e término 16/06/2020). O curso dirige-se
aos alunos do curso de Psicologia da UFJF e de instituições externas à UFJF, que já tenham cursado uma
disciplina relativa a Terapia Cognitivo-Comportamental. Objetiva fornecer conhecimentos teóricos e práticos
necessários à atuação profissional da Terapia Cognitivo-Comportamental com crianças e adolescentes.
O contato deverá ser feito por meio da bolsista petiana Marina Bitencourt Costa (email:
marinabitencourtc@gmail.com).
Ressalta-se que será exigido frequência mínima de 75% das aulas ministradas.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Minitabela Periódica Interativa: Ensino de Química Utilizando um Moderno Objeto Educacional

Eloi Teixeira Cesar

CENTRO DE CIÊNCIA

REITORIA

Resumo

O curso tem como objetivos oferecer atividades de formação continuada para professores de ciências em
exercício em escolas públicas de Juiz de Fora e região, com base na problematização e criação de condições
materiais para o estudo e ensino da classificação periódica dos elementos.
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VI IMPOSTO DE RENDA SOLIDÁRIO DA UFJFGV

Schirley Maria Policario

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Imposto de Renda Solidário é um evento promovido pelas docentes Schirley Policário e Raquel Berger
Deorce do Departamento de Ciências Contábeis do Campus Avançado de Governador Valadares e tem por
objetivo orientar a comunidade da UFJF campus Governador Valadares sobre a legislação e o sistema de
apuração do Imposto de Renda Pessoa Física, bem como o correto preenchimento da Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física, pelos fatos tributários acontecidos no exercício, incentivando os participantes na
busca constante pelo autoconhecimento, apurando assim o valor justo do Imposto.
O curso será dividido em duas (2) etapas:
    • 27 de março de 2020 das 13h00min as 17h00min – curso para orientação e preenchimento do IRPF.
    • 23 de março  a 17 de abril de 2020 – plantão para elaboração do IRPF, com orientação de docentes.

Local: Laboratórios de informática 203 e 204 - UFJF GV - Unidade centro. As inscrições serão realizadas na
secretaria Sociais, mediante a doação de um pacote de fralda geriátrica.
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Curso 'Novas Faces do Direito do Trabalho'

Daniel De Faria Galvao

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso tem por objetivo apresentar alguns dos principais temas de pesquisa relacionados ao Direito do
Trabalho no Brasil e no Estado de Minas Gerais, perpassando temas como Direito do Trabalho e as teorias
críticas, Direito do Trabalho e o trabalho na mineração, Direito do Trabalho e gênero, Direito do Trabalho e
conflitos sócio-ambientais, Direito do Trabalho e os Sindicatos.

A metodologia adotada será através da exposição de palestras, a serem transmitidas, ao vivo, pelo canal
oficial do curso no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCKXYOH4-gVHCXA5cQW6QIdw/

As palestras/aulas serão realizadas sempre às terças-feiras, às 19 horas, entre os dias 05/05 e 16/06.

Mais informações pelo e-mail novasfacesdireitodotrabalho@gmail.com
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Eletricidade Básica I

Raphael Francisco Firmiano Teixeira

PRÓ-REITORIA DE INFRA-ESTRUTURA

REITORIA

Resumo

Curso voltado a capacitar profissionais da área de eletricidade. Conceitos básicos de eletricidade são
apresentados, sendo alguns deles consolidados com práticas em laboratório. É um curso inicial, servindo de
nivelamento para ajudantes de eletricista, ou mesmo eletricistas que tenham experiência prática, mas não
possuem formação ou precisam revisar conceitos básicos.
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