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XIII SINAGEO – GEOMORFOLOGIA: COMPLEXIDADE E INTERESCALARIDADE DA PAISAGEM

Gisele Barbosa Dos Santos

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, por meio do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do
Departamento de Geociências, organizará o XIII Simpósio Nacional de Geomorfologia - SINAGEO, no período
de 23 a 29 de agosto de 2020, na cidade de Juiz de Fora-MG. O SINAGEO conta com o apoio na organização
do IFSudeste. A temática escolhida, GEOMORFOLOGIA: COMPLEXIDADE E INTERESCALARIDADE DA
PAISAGEM, pretende instigar discussões sobre uma Geomorfologia menos exclusivista e cada vez mais
entrelaçada a outros saberes, subsidiada por outros campos interdisciplinares que muito tem contribuído para
a superação dos postulados tradicionais. Notadamente, a inserção crescente do conhecimento
geomorfológico nos estudos integrados da paisagem tem sido dos mais auspiciosos, tanto em enfoques de
ordem genético-evolutiva como em vieses dinâmico-funcionais. Na soleira do século XXI a Geomorfologia
brasileira assiste a uma série de emergências epistemológicas e metodológicas expressas pela incorporação
do paradigma da complexidade, pelo rompimento progressivo com o paradigma climático, pelo protagonismo
crescente de novas teorias, pelo avanço em campos metodológicos favorecido pela adesão às técnicas
geocronológicas e em função da utilização cada vez mais disseminada das geotecnologias. Além disso, o
Antropoceno/Tecnógeno despontam como mais do que meros recortes temporais, mas enquanto concepções
de uma ciência engajada com as questões sociais e ambientais.
Sejam Bem-Vindos ao SINAGEO-2020!
Comissão organizadora
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I Colônia de Férias Científica da UFJF

Fernanda Irene Bombonato

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Neste evento pretende-se realizar uma a I Colônia de Férias Científica da UFJF,voltada para crianças de de 7
a 12 anos, preferencialmente estudantes de escolas públicas, utilizando o Centro de Ciências da UFJF como
local de realização das atividades propostas.
As propostas incluem montagem de experimentos, realização dos mesmos e análises e conclusões de
atividades experimentais em Ciências Naturais, com um dia dedicado a cada uma delas.
As crianças serão orientadas como proceder e estimuladas a registrar, formulas hipóteses e perguntas, as
quais serão documentadas pela equipe coordenadora do projeto para que ao fim , tenhamos de forma
sistematizada os registros, que além de apresentados em congressos e workshops da área, podem direcionar
novas abordagens no estudo das Ciências Naturais, principalmente na importância de espaços não formais de
ensino como suporte ao ensino de Ciências nas escolas.
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Semana do Cérebro: razão, emoção e decisão

Rodrigo Hohl

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A Semana do Cérebro (Brain Awareness Week) é um evento anual promovido pelo Dana Foundation
(www.dana.org/) em parceria com a Sociedade Brasileira de Neurociências (SBNeC), tratando-se de uma
iniciativa que reúne esforços de diversos parceiros e organizações do mundo todo  com o intuito de celebrar a
Neurociência e informar a população sobre os avanços e benefícios das pesquisas recente. Entre os dias 25--
29 de março de 2020, a Semana do Cérebro da UFJF será novamente lotada no Centro de Ciências com o
tema "Razão, emoção e decisão". O que seria mais vantajoso? Tomar decisões apenas racionais, após um
longo processo de reflexão, ou sucumbir aos impulsos emocionais? O objetivo da Semana do Cérebro 2020
da UFJF é justamente provocar o visitante a pensar sobre como tomamos decisões e mostrar que o nosso
cérebro desempenha um papel fundamental no processamento das informações necessárias para decidirmos
sobre todos os dilemas que ocorrem no nosso dia a dia.

Datas do evento:
25, 26, 27 de março: visita agendada para escolas do oitavo ano fundamental até o ensino médio.
28 e 29 de março: visitação espontânea aberta ao público.

Local:
Centro de Ciências da UFJF.

Contato e informações:
Sitio do Centro de Ciências
https://www2.ufjf.br/centrodeciencias/
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SEMANA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Breno Nogueira Silva

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

A Semana Odontológica da UFJF será um evento científico organizado por alunos e professores da
Faculdade de Odontologia da UFJF aberto a alunos de graduação, cirurgiões-dentistas e técnicos de áreas
afins, proporcionando um ambiente de construção e troca de conhecimentos entre profissionais e acadêmicos
da odontologia, por meio de oferta e atualização de conteúdos da área. O objetivo é promover um evento
científico de revelância dedicado a profissionais e alunos da odontologia por meio de palestras, workshops e
apresentação de trabalhos científicos. Para isso, planeja-se contar com profissionais conceituados para
ministrar conteúdos de grande signifigância para alunos e profissionais da área.
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Recepção de Calouros do Curso de Direito da UFJF-GV 1.2020

Simone Cristine Araujo Lopes

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

DATA E HORA DO EVENTO -	TEMA	-    PARTICIPANTES    -	LOCAL -	MÁXIMO DE INSCRIÇÕES

02/03/2020, Seg. 19h às 21h30  -   Carreiras Jurídicas    -  Prof.ª Dr.ª Simone Cristine Araújo Lopes
(Mediadora – Vice-Coordenação Direito UFJF-GV)
Bel. Esp. Vinicius Cobucci Sampaio (Juiz Federal), Bel. Gilvan de Oliveira Machado (Defensor Público MG –
Coordenador)
Ten. PMMG Alice dos Santos Oliveira Almeida -   GV Shopping, auditório, praça de eventos, Governador
Valadares/MG  -	70

03/03/2020, Ter. 13h20 às 15h20 -	Passei no Direito UFJF-GV: o que devo fazer para formar? O RAG e
requisitos gerais do curso	-  Prof. Dr. Alisson Silva Martins (UFJF-GV), Prof.ª Dr.ª Rosana Ribeiro Felisberto
(UFJF-GV), Breve Apresentação sugerida: CENTRO ACADÊMICO DOS DISCENTES DE DIREITO - CADD	-
Prédio Pitágoras, sl. _______de aula do prof. Alisson ou da prof.ª Rosana (ver qual é a com maior capacidade
de ouvintes)

03/03/2020, Ter. 19h às 21h30  -	O Estágio no curso de Direito da UFJF-GV: importância e credenciamento
Bel. Giuliano Almada de Oliveira (Presidente da 43ª Subseção OAB), Prof.ª Ms. Jéssica Galvão Chaves
(UFJF-GV, Coordenadora de Estágio, NPJ), Prof.ª Dr.ª Cynthia Lessa da Costa (Coordenadora do curso de
Direito da UFJF-GV)  -	Auditório da 43ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Rua Marechal
Floriano, 716, Centro, GV  -	140

05/03/2020, Qua. 09h30 às 11h30	ACG – Atividades Complementares de Graduação: regras atuais no Direito
da UFJF-GV -	Prof.ª Dr.ª Rosana Ribeiro Felisberto
(horário de Filosofia do 1º período), Breve Apresentação sugerida: DIRETÓRIO ACADÊMICO DOS
ESTUDANTES UFJF - DCE	Prédio Pitágoras, sl._______ de aula da prof.ª Rosana Ribeiro

(A DEFINIR) 05 ou 24/03/2020, 15h30 às 17h30   -	A Saúde dx universitárix: importância da educação física e
alimentação   -  Prof.ª Dr.ª Andréa Cristiane Carrenho Queiroz (Coordenação de Graduação e docente da
Educação Física da UFJF-GV), Bel. Jaysa Ladeira Ramos (Nutricionista do Restaurante Universitário – RU) ,
Bel. Kamilla Alexsandra Silva (Nutricionista do Restaurante Universitário – RU), Ronaldo (feira agroecológica
da região – a confirmar)
Breve apresentação sugerida: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO DIREITO   -	Prédio Pitágoras, sl.________
(definir)

06/03/2020, Sex. 13h20 às 15h20	-   A Extensão Universitária na UFJF  -	Prof. Ms. Murilo Ramalho Procópio
(UFJF-GV)
(horário de Instituições de Direito)  -	Prédio Pitágoras, sl._____ de aula do prof. Murilo

10/03/2020, Ter. 19h às 21h30  - Liberdade Religiosa, Estado Laico e Universidade  - Prof.ª Dr.ª Simone
Cristine Araújo Lopes (Mediadora – Coord. Direito UFJF-GV), Prof. Esp. André Rodrigues Santos (Coord.
Direito Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE), Ms. Vinícius Freire Cabral, Prof. Ms. Josué Francisco dos
Santos Filho (FADIVALE)   -	Auditório da UNIVALE, Campus I Armando Vieira – Rua Juiz de Paz José de
Lemos, 695, Vila Bretas, GV   -	180
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10/03/2020, Ter. 15h30 às 17h30  - A pesquisa na universidade	Prof. Dr. Bráulio de Magalhães Santos (UFJF-
GV) -	Prédio Pitágoras, sl.________ (definir)

(A DEFINIR) 17 ou 19/03/2020, Ter. 15h30 às 17h30 -	A Saúde dx universitárix: importância da saúde mental e
física, formas de prevenção e cuidado	(a definir)	(a definir)

27/03/2020, Sex. 19h às 21h30 (a confirmar)  -	AULA MAGNA: A Atualidade da Teoria Crítica do Direito  - 	Prof.
Dr. Luiz Fernando Coelho (a confirmar)	-  A DEFINIR	ATÉ 750 (a confirmar)
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SEMANA DO CALOURO 2020-1 DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA FAU-UFJF

Luciane Tasca

Departamento de Projeto, História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Atividades variadas, como: Seminarios, Mesa de Apresentações, Palestras e Oficinas
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Enfermagem no Contexto da Aprendizagem Interprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso

Sonia Maria Dias

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O evento será realizado na Faculdade de Enfermagem da UFJF tem entrada franca, sem a necessidade de
inscrição prévia. A seguir encontra-se a programação.
Dia 07 de Abril
Abertura
13 às 15: Processo de cuidar  da pessoa com Chron
15 às 17: Cuidar de pessoas em situações de demência
Dia 05 de Maio
13 às 15: Processo de cuidar da pessoa em uso de drogas vasoativas
15 às 17:  Cuidados em suporte nutricional: enteral e parenteral
Dia 19 de Maio
13 às 15: Cuidar de pessoas com drenos
Dia 26 de Maio
13 às 15: Processo de cuidar da pessoa na fase de terminalidade
Encerramento



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I Seminário Integrado das Ciências Penais da UFJF-GV

Nayara Rodrigues Medrado

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A proposta do I Seminário das Ciências Penais é suprir, ao menos em parte, uma carência
de eventos de pesquisa e de extensão na área de Criminologia e Direito Penal na UFJF-
GV e permitir o contato da comunidade acadêmica local com pesquisadores e professores
de outras universidades (UFMG, UFLA e UFJF-sede) e com seus respectivos objetos de
pesquisa, todos afetos a temas atuais da área. Também é uma estratégia para divulgação
e abertura das atividades do semestre do Grupo de Estudos coordenado pela idealizadora
do evento na UFJF-GV a partir de 2019, que tem como objeto central o tema do 1o
minicurso, que permitirá um aprofundamento teórico dos debates desenvolvidos no grupo
e, ao mesmo tempo, uma apresentação do tema aos novos ingressantes. O evento será
composto por dois minicursos e por um painel com duas palestras, além do lançamento,
com sorteio de exemplares, de livro (coletânea de artigos) coorganizado pela idealizadora
do evento e que contou com produções dos dois palestrantes da mesa de encerramento.
Programação:
Dia 12/03 – Quinta-feira
¿
13h – 17h – Minicurso 1: Economia Política da Pena e Realidade Brasileira
Nayara Medrado (UFJF-GV) e Gabriela Rigueira (UFJF)
Dia 13/03 – Sexta-feira
¿
13h – 15h30: Minicurso 2: Direito da criança e do adolescente: uma leitura crítica
Éder Fernandes (UFMG)
¿
16h – 17h30 – Painel de Encerramento e Lançamento do livro “Criminologia
Crítica e crítica criminológica: estudos em homenagem aos 10 anos do Projeto
Casa Verde”
Regina Geni Juncal (UFMG) – Aspectos criminológicos e dogmáticos das
medidas de segurança
Fernando Nogueira Júnior (UFLA) – As raízes nazifascistas da dogmática
penal/processual penal e do direito criminal (penal e processual) brasileiros
Mediação: Nayara Medrado
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Colóquio CONENGE: BIM know-how

Maria Aparecida Steinherz Hippert

DEPTO DE CONSTRUCAO CIVIL /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O evento tem por objetivo promover o encontro e a integração de profissionais, pesquisadores, professores e
discentes, envolvidos no estudo teórico e aplicações práticas do BIM na construção civil. Serão apresentadas
palestras por pesquisadores renomados, apresentação de soluções em BIM por parte dos fornecedores bem
como apresentação de trabalhos científicos. Espera-se como resultado uma maior divulgação e discussão dos
avanços recentes desta área do conhecimento.
O evento será realizado nos dias 14 e 15 de maio. Outras informações estão disponíveis no site
www.ufjf.br/conenge.
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Innovacheese Delivery - Pizza Cheese

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Pizza Cheese on-line, queijos para delivery!
Está precisando de um alívio psicológico frente a tantas notícias sobre a COVID-19? Faça um break na
quarentena e venha participar do Innovacheese Delivery. Serão 4 horas de palestras on-line gratuitas com
grandes empresas especialistas em tecnologia de queijos. Uma ação do Inovaleite para minimizar os efeitos
do distanciamento social na indústria de laticínios.
Dia 09 de abril (quinta-feira), entre 14:00h e 18:00h.
Vamos conversar sobre queijos para delivery?
Informações no site: www.inovaleite.com
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Innovamilk - Pense dentro da caixinha

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Innovamilk - Pense dentro da caixinha. Evento on-line!
Está precisando de um alívio psicológico frente a tantas notícias sobre a COVID-19? Faça um break na
quarentena e venha participar do
Innovamilk. Serão 4 horas de palestras on-line gratuitas com grandes empresas especialistas em tecnologia
de processamento de lácteos. Uma ação do
Inovaleite para minimizar os efeitos do distanciamento social na indústria de laticínios.
Dia 23 de abril (quinta-feira), entre 14:00h e 18:00h.
Vamos conversar sobre lácteos shelf stable?
Informações no site: www.inovaleite.com
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VI SIMPOSIUM INOVALEITE

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Durante o VI Simpósio Inovaleite, serão apresentados os principais resultados dos projetos de pesquisa,
durante 3 dias de apresentações, 18, 20 e 22 de maio, entre 14:00h e 18:00h de forma on-line entre as 4
instituições associadas ao Inovaleite (UFJF, UFV, UNICAMP e ILCT).
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VI Aula Inaugural do Curso de Educação Física da UFJF-GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Objetivo deste evento é dar as boas vindas aos calouros e apresentar informações importantes sobre curso:
estrutura, grade, matrícula e ajustes,
trancamento, projetos (pesquisa, extensão, treinamento profissional), atendimento (secretaria, coordenação,
docentes, SAU), os documentos que
dão amparo legal, dentre outras. Será apresentado de forma expositiva as informações sobre curso pela
coordenadora do curso. Terá espaço para
representantes discente falem dos movimentos estudantis. Também será aberto espaço para debate com a
platéia.
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ENGENHARIA PÚBLICA E SOCIEDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Jordan Henrique De Souza

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O evento objetiva apresentar importantes conceitos, problemáticas e atividades que possibilitem a construção
do que é engenharia pública e qual a importância de se discutir essa temática atualmente. A realização do
evento permitirá levar o debate para os futuros profissinais das engenharias dentro da própria universidade,
de forma a incentivá-los quanto ao compromisso das ações de engenharia para com a responsabilidade
social. Através de palestras, mesa-redondas e oficinas, que possibilitam aplicação de uma metodologia
participativa, espera-se incutir nos acadêmicos a busca pelas competências dos profissionais que atuam em
engenharia pública e pelo interesse em futuramente trabalhar numa equipe multidisciplinar. O participante,
tendo concluído o curso, será capaz de orientar e preparar a população no cenário real em que vive para que
possam evitar a formação e o crescimento de áreas de riscos, mitigar consequências, eliminar situações de
perigo e conviver com os riscos a partir da elaboração e operação de planos preventivos participativos,
inclusive com os órgãos públicos. Além disso, trazer a discussão sobre a função social e o compromisso ético
da atuação do profissional é de suma importância dentro das universidades, ainda durante a formação do
aluno, estimulando até mesmo a procura por atividades de extensão dentro da universidade, que o insiram
dentro do contexto de engenharia pública.
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II SEMINÁRIO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS DA FACULDADE DE
DIREITO DA UFJF (NEPCrim)

Ellen Cristina Carmo Rodrigues Brandao

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo
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II SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PPGA/UFJF

Camila Marques De Carvalho

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

REITORIA

Resumo

O Seminário de Divulgação Científica do PPGA/UFJF tem por objetivo a divulgação dos trabalhos científicos
relacionados ao Curso de Mestrado Acadêmico em Administração da UFJF, como forma de aproximar os
laços da produção científica com a comunidade. Desse modo, busca-se o estímulo ao debate acadêmico para
que os trabalhos sejam melhorados e aprofundados, com o objetivo de contribuir com as pesquisas
realizadas. Além disso, espera-se uma maior integração do programa com a comunidade acadêmica,
valorizando a produção científica, e incentivando os participantes a também desenvolverem pesquisas.
Assim, o evento consistirá de apresentações de trabalhos científicos aprovados por discentes e docentes,
englobando artigos em revistas acadêmicas ou em eventos científicos, dissertações do programa qualificadas
ou defendidas e trabalhos de conclusão de curso ou de iniciação científica finalizados e relacionados a projeto
de pesquisa do PPGA.
O evento será realizado entre os dias 23 e 27 de março de 2020, com cinco sessões de uma hora e meia
cada, com os autores apresentando seus trabalhos, sucedendo-se a isto uma espaço para comentários e
questões sobre seus trabalhos.
As sessões serão divididas da seguinte maneira: 1ª sessão - 23/03 de 17h30 às 19h; 2ª sessão - 24/03 de
17h30h às 19h; 3ª sessão - 25/03 de 17h30 às 19h; 4ª sessão - 26/03 de 17h30 às 19h; 5ª sessão - 27/03 de
17h30h às 19h.
O evento será realizado nas salas de aula da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF.
A programação completa se encontra em https://drive.google.com/file/d/1DwJXxwyT-PFgp9AbPR-
TuErnfNEwbz6_/view. Já as inscrições poderão ser feitas em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewKoyRvuxIeua-ey00-x2WhZxBSz9c0-
qMIIjNm6VMKq2rMw/viewform.
Contato da Comissão Organizadora do evento: seminarioppgaufjf@gmail.com
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Seminário de Homeopatia

Mario Cirio Nogueira

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O objetivo é divulgar a Homeopatia, especificamente sua origem, princípios, história e aspectos do
medicamento, da pesquisa e da prática homeopática.
Este seminario faz parte das atividades do projeto de extensão "Integralidade no cuidado: práticas integrativas
e complementares", que tem como objetivo a divulgação das práticas integrativas e complementares.
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