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Práticas Matemáticas na Ciência de Dados para o Bem Social

Kennedy Martins Pedroso

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A proposta principal do projeto é fazer a divulgação científica da Ciência de Dados, dando ênfase ao
conhecimento matemático que precisa ser adquirido. Através da promoção de práticas matemáticas
computacionais usando a linguagem gratuita Python, os participantes terão a oportunidade de entender como
funcionam matematicamente alguns dos principais algoritmos de Machine Learning (Aprendizado de
Máquina). Para a jovem comunidade juiz-forana do ensino médio, serão oferecidas oficinas matemáticas que
possibilitem o melhor entendimento do funcionamento de tecnologias de dispositivos coletores de dados,
todos no âmbito da Internet das Coisas. Serão realizados seminários e palestras expositivas e interativas no
Departamento de Matemática de UFJF, preferencialmente no período noturno.
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Projeto Olho Vivo: Realizando o Teste de Acuidade Visual e a Educação para a Saúde Visual de Escolares
com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias

Maria Vitória Hoffmann

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

A qualidade de vida se constitui como um importante fator para a compreensão das experiências vivenciadas
bem como de suas Necessidades Humanas Básicas afetadas. Nas crianças e adolescentes com Doença
Falciforme e outras hemoglobinopatias há de se ter um cuidado com a saúde ocular já que estão sujeitos a
alterações oculares em razão dos processos vaso-oclusivos que comumente ocorrem na circulação
sanguínea ocular. A utilização da triagem oftalmológica para o diagnóstico precoce de alterações visuais é
uma técnica de fácil execução e confiabilidade, e juntamente com emprego da educação para a saúde visual
através de atividades lúdicas educativas constituem-se em métodos apropriados para promover saúde ocular
entre crianças e adolescentes. Este estudo tem como objetivos: Descrever o perfil sócio-demográfico e os
hábitos de vida das crianças e adolescentes com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias; Identificar
quais são os principais problemas de enfermagem que afetam os indivíduos com Doença Falciforme e outras
hemoglobinopatias, a partir do referencial da Teoria de Enfermagem de Wanda de Aguiar Horta; Realizar
ações de prevenção e promoção à saúde visual através de atividades lúdicas educativas direcionadas às
crianças e adolescentes com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias; Compreender como estas
crianças e adolescentes experienciaram as atividades lúdicas educativas; Realizar o Teste de Acuidade
Visual, das crianças e adolescentes com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias; Verificar a
prevalência e a incidência de déficit visual entre estas crianças e adolescentes; Avaliar a qualidade de vida
das crianças e adolescentes com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias. Trata-se de uma Pesquisa-
Ação que utiliza o método misto, cujos participantes serão crianças e adolescentes com Doença Falciforme e
outras hemoglobinopatias, em tratamento no Hemocentro Regional de Juiz de Fora, os horários de execução
do projeto coincidem com os horários do Programa Olho Vivo, inscrito na Pro-Reitoria de Extensão, de quarta-
feira à sexta-feira no horário de 13h às 17h. Inicialmente serão utilizadas atividades lúdicas educativas
visando os cuidados com os olhos e a importância do Teste de Acuidade Visual, posteriormente as crianças e
os adolescentes participarão de uma entrevista semiestruturada, sendo que às crianças será também utilizada
a técnica de recorte e colagem de gibis e/ou desenhos livres. Ambos responderão a um questionário sobre
qualidade de vida e serão submetidos ao Teste de Acuidade Visual e ao Reteste encerrando a fase de coleta
dos dados com os encaminhamentos das crianças e dos adolescentes com déficit visual ao setor de
Oftalmologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. A análise qualitativa será
fundamentada nos momentos de análise fenomenológica e os dados quantitativos serão organizados em um
banco de dados, utilizando o programa Statistical Package for Social Sciences – (SPSS), versão 21.0, para
Windows.
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Projeto Gominé - Heróis do Amor - Qualidade de Vida e Desempenho Funcional de crianças e adolescentes
com câncer

Paula Silva De Carvalho Chagas

DEPTO DE FST DO IDOSO,DO ADULTO E MATERNO-INFANTIL

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

Resumo

Estima-se que ocorrerão cerca de 12.500 casos novos de câncer em crianças e adolescentes no Brasil no ano
de 2019. Em Juiz de Fora - MG temos em média 100 crianças e adolescentes em tratamento oncológico
assistidas pela Fundação Ricardo Moysés Júnior. A qualidade de vida e a funcionalidade destes jovens
encontra-se comprometida durante todo o tratamento, afastando-os do convívio em comunidade. O presente
projeto tem por objetivo proporcionar a visita de “super-heróis” em hospitais e/ou residências onde crianças e
adolescentes com câncer estão em fase de realização de tratamento oncológico. Além disso, pretende-se
elaborar material de educação em saúde sobre como proporcionar uma melhor qualidade de vida e
desempenho funcional a estas crianças e adolescentes durante todo tratamento
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Manifestações orais e maxilofaciais de leishmaniose mucocutânea e hanseníase no serviço público em
Governador Valadares - MG

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Doenças como leishmaniose e hanseníase são infecções granulomatosas que afetam e matam ainda hoje um
grande número de pessoas no Brasil e no mundo. Ambas são reconhecidas mundialmente como doenças
negligenciadas. Doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas
também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao
desenvolvimento dos países. Essa proposta tem como objetivo geral atuar em um centro de referência em
doenças endêmicas negligenciadas, hanseníase e leishmaniose mucocutânea no município de Governador
Valadares com atenção à presença de manifestações craniofaciais da doença bem como aspectos em saúde
bucal dos pacientes atendidos no serviço.
Acadêmicos do curso de Odontologia serão capacitados para a realização de exames preventivos e
diagnósticos da mucosa bucal. A capacitação será realizada através de aulas teórico/práticas com carga
horária de 30h, visando o desenvolvimento e manutenção de ações preventivas e diagnósticas para as
doenças bucais, contínuas e sistemáticas. Em seguida os alunos serão incluídos no serviço para início das
atividades de pesquisa e extensão.

Para essa proposta, será desenvolvido um estudo observacional sobre manifestações orais e maxilofaciais
em indivíduos com doenças granulomatosas. Haverá duas formas de coleta de dados neste estudo: análise
de prontuários de pacientes atendidos no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2018 serão avaliados
bem como avaliação dos pacientes em atendimento no serviço. Para esse grupo de pacientes serão
realizadas ações de extensão, com realização de exame clínico minucioso da cavidade oral, com intuito de
avaliar a presença de lesões em mucosa e na região craniofacial (diagnóstico clínico da lesão) e diagnóstico
de necessidade de tratamento odontológico. O exame de mucosa oral será realizado com gaze e espátula
estéril, trazendo pouco desconforto aos pacientes. Os pacientes serão avaliados à medida que comparecerem
ao serviço para acompanhamento de rotina, não tendo interferência na sequência de atendimento. Em caso
de lesões ou necessidade de tratamento, este ocorrerá nas dependências das clínicas da Universidade em
consonância com a equipe multidisciplinar do serviço. Será realizada biópsia dos casos com diagnóstico
duvidoso e a análise ocorrerá no laboratório de Patologia Oral da UFJF GV.
A instituição já possui parceria com a coordenadora da presente proposta e em propostas anteriores. O
projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da UFJF (Número do Parecer: 2.085.042).
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Ligação telefônica e mensagens de texto como estratégias para o seguimento pós-alta do paciente tabagista:
um estudo clínico randomizado

Isabel Cristina Goncalves Leite

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Importância:
O uso do tabaco é um dos mais significativos fatores de risco para o adoecimento e a morte prematura. Uma
em cada dez mortes no mundo é causada pelo consumo do tabaco, totalizando mais de 7 milhões de mortes
a cada ano. Por essa razão, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o tabagismo uma epidemia
mortal, com elevados custos sociais, para a saúde, para o meio ambiente e para a economia.
Promover a cessação, inibir a iniciação da dependência, promover ambientes livres de tabaco, implementar
leis capazes de majorar os preços dos cigarros, dentre outras, são ações fundamentais para se combater o
tabagismo. Assim, a formação do profissional de saúde deve contemplar aquelas que são as melhores
práticas para o tratamento do tabagista
A hospitalização é tida como uma janela de oportunidade para promover a cessação do tabagismo. O
seguimento pós-alta dos pacientes tabagistas hospitalizados é considerado um elemento chave para que as
ações implementadas no ambiente hospitalar se sustentem no ambiente doméstico.
Diversas questões em relação às melhores práticas na abordagem ao tabagista hospitalizado encontram-se
em aberto, em especial em relação a qual seria a melhor maneira de se acompanhar o paciente após a alta,
demandando pesquisas que se debrucem sobre a questão e possibilitem o oferecimento de estratégias
eficazes no combate do tabagismo para esse grupo de pacientes.
-Objetivo geral:
Avaliar a efetividade das mensagens de texto em relação às abordagens telefônicas na promoção da
cessação do consumo do tabaco, entre pacientes tabagistas com alta hospitalar
-Objetivos específicos:
Avaliar a efetividade das intervenções segundo o perfil socioeconômico;
Avaliar o custo-efetividade das intervenções: abordagens telefônicas versus abordagens por serviço de
mensagens curtas (em inglês: Short Message Service, SMS);
Avaliar efetividade das intervenções controladas por consumo de álcool, ansiedade e depressão.
Ensaio clínico randomizado, cuja população são todos os pacientes admitidos no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), que constam de uma lista que é gerada diariamente, pelo
hospital. Os pacientes são entrevistados e são considerados tabagistas aqueles que relatarem o -consumo de
cigarros nos últimos trinta dias antes da hospitalização.
Intervenções:
As intervenções no período de hospitalização e após a alta são realizadas por equipe treinada do Centro de
Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenções em tabagismo, ocorrem na Unidade Santa Catarina do Hospital
Universitário da UFJF de Segunda a Sexta- feira, podendo as intevenções ocorrerem no período da manhã ou
a tarde.
-– Abordagem por ligação telefônica:
Após a alta hospitalar, os pacientes alocados no grupo intervenção por ligação telefônica, recebiam
abordagens semanais baseadas na entrevista motivacional, totalizando 4 ligações telefônicas
– Abordagem por mensagens de texto:
Após a alta hospitalar, os pacientes alocados no grupo intervenção por mensagem de texto, recebiam 2
mensagens diárias por 15 dias. As mensagens apresentavam conteúdo comum a
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todos os pacientes, bem como conteúdo personalizado, baseado em dados colhidos durante abordagem no
período de hospitalização.
Ambos os grupos recebem ligação telefônica de follow up 30 e 90 dias após a alta para verificação do status
tabágico
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UMA NOVA CHAVE DE DIAGNÓSTICO PARA A HANSENÍASE BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:
CONSTRUÇÃO DE UM  APLICATIVO-Fase II

Lucia Alves De Oliveira Fraga

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A hanseníase é uma doença de transmissão ativa e caracteriza-se por heterogeneidade de manifestações
clínicas - do polo tuberculoide (TT) ao virchowiano (LL) - as quais estão correlacionadas com a resposta
imune mediada por células do hospedeiro contra o bacilo causador Mycobacterium leprae. O papel dos
fatores genéticos do hospedeiro no desenvolvimento da hanseníase tem sido bem estabelecido através de
indicadores epidemiológicos e estudos genéticos do hospedeiro na susceptibilidade à hanseníase. Nesse
trabalho, pretendemos identificar polimorfismos de suscetibilidade genética dos pacientes e dos seus contatos
intradomiciliares e refinar o conhecimento da resposta imune à hanseníase. Para tal, utilizaremos o algoritmo
Random Forest, também considerado um tipo de inteligência artificial que nos permitirá predizer a evolução
clínica dos pacientes, diferenciando formas clínicas da doença pelo reconhecimento do padrão de suas
variáveis moleculares, clínicas e imunológicas. Considerando que a população brasileira possui um pool
genético e ambiental peculiares, dada à reconhecida miscigenação de raças e etnias (SANTOS, 2016), o
presente projeto agregará conhecimento científico aos estudos já realizados em outras populações e o
suporte da inteligência artificial resultará na criação de uma chave de diagnóstico clínico no estilo Triagem de
Manchester (AMTHAUER e DA CUNHA, 2016; ANZILIERO, 2016). Tal ferramenta será extremamente útil ao
serviço público de saúde, uma vez que a hanseníase ainda é uma doença endêmica e de difícil diagnóstico e
prognóstico. Inicialmente para a construção do aplicativo, a ser testado no projeto, utilizaremos dados do
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Serão coletados dados sobre casos de hanseníase
entre 2001 e 2017, diagnosticados no município de Governador Valadares, compreendendo 3.368 (três mil
trezentos e sessenta e oito) casos para a análise de reconhecimento de padrões. O banco de dados não
apresenta qualquer identificação dos pacientes, sendo composto das seguintes variáveis: idade, sexo, número
de lesões, modo de entrada, modo de detecção, baciloscopia, número de nervos afetados, forma clínica e
classificação operacional da hanseníase. Será aplicado a esse conjunto de dados um algoritmo de inteligência
artificial (IA) chamado Random Forest, presente no software R, livremente disponível em https://www.r-
project.org, objetivando prever a forma clínica em casos novos. Nesse sentido, nossa proposta enfatiza a
importância do emprego de mais testes para se efetuar diagnósticos e classificações mais precisos da
hanseníase, bem como evitar possíveis equívocos frente a outras dermatoses. A utilização da Inteligência
artificial apoia o enfrentamento dessa endemia que deve ter suas ações descentralizadas e integradas na
atenção primária, tornando mais acessível a informação e raciocínio clínicos. A criação de chaves
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de classificação para a hanseníase por meio de aplicativos possibilitará aos profissionais de saúde pública,
adequadamente qualificados, a classificação da doença com precisão ampliada. Para tanto, pretendemos
desenvolver um sistema computacional acessível, portátil e preciso para dar suporte ao diagnóstico da
hanseníase. Aperfeiçoar o serviço de saúde pública quanto ao diagnóstico e, consequentemente, ao
tratamento de doenças negligenciadas. O estudo proposto será retrospectivo, do tipo caso-controle
(SCHLESSELMAN, 1982), cujos participantes são atendidos no Centro de Referência de doenças endêmicas-
CREDEN-PES (SMS/GV), no município de Gov. Valadares e entorno. Questionários estruturados e pré-
codificados serão aplicados para investigar dados demográficos e socioeconômicos. O número de
participantes que serão envolvidos no estudo segundo dados do CREDEN-PES poderá totalizar 400
indivíduos ao longo do estudo: cerca de 80 casos classificados como doentes (multibacilares e paucibacilares)
e 320 respectivos contatos intradomiciliares. Vale ressaltar que o projeto se encontra em desenvolvimento.
Alcançamos até o momento resultados importantes como (I) a geração de um Modelo probabilístico de apoio
ao diagnóstico da Hanseníase baseado em Floresta de Decisão (RF) que contempla variáveis clínicas,
sociodemográficas e hematológicas; (II) a possibilidade da implementação de Diagnóstico automatizado com
cerca de 90% de acurácia aplicável no entorno de Gov. Valadares, com viabilidade de futura expansão, uma
vez que as informações de entrada do modelo são de rotina dos serviços públicos de saúde; e (III)  a
construção de um APP online de apoio ao diagnóstico da Hanseníase
(https://marciosouza.shinyapps.io/HansenApp/) nos mesmos moldes do APP inicialmente proposto para
dispositivos móveis.  Como perspectivas, dentro dessa proposta atual, pretendemos finalizar o APP para
dispositivos móveis; Implementar layout mais atraente na versão online do APP; desenvolver versão offline do
APP baseados em código VBA para MS ExcelTM e publicação de artigo científico.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO CIRÚRGICO VETERINÁRIO PARA OS ANIMAIS DE COMPANHIA
ENFERMOS DO CANIL MUNICIPAL E TUTORES CARENTES

Anna Laeticia Da Trindade Barbosa

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O estreito relacionamento entre os animais de companhia e seus proprietários tem possibilitado a percepção
de um aumento na casuística clínica, cirúrgica e anestesiológica. Com o avanço da tecnologia e
disponibilidade de tantos exames complementares e o aumento da longevidade destes animais, cada vez
mais é possível se diagnosticar doenças que necessitem de tratamento cirúrgico. O Canil Municipal é
responsável por um número grande de animais, assim, muitas afecções clínico-cirúrgicas são diagnosticadas,
e o tratamento cirúrgico fica com acesso restrito devido ao seu custo, tornando-se inviável sua execução em
todos os animais que necessitam dele. Da mesma forma muitos tutores carentes se veem impedidos de tratar
seus animais devido ao custo. O objetivo deste projeto é permitir o acesso ao tratamento cirúrgico aos animais
do Canil Municipal e aos animais de tutores preferencialmente carentes, garantindo uma chance de
sobrevivência e qualidade de vida a muitos animais. Por outro lado, fornecer aos alunos de graduação em
Medicina Veterinária conhecimento prático de clínica cirúrgica, anestesia e cirurgia, permitindo uma vivência
prática mais próxima da realidade que encontrarão no
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mercado de trabalho. Promover interface com a pesquisa por meio da averiguação de quais as afecções
cirúrgicas são mais frequentes no município de Juiz de Fora, correlacionar com as possíveis causas e padrão
socioeconômico dos tutores, e delinear medidas de educação, prevenção e controle.
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ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL E ALIMENTAR PARA GATOS EM ABRIGO COLETIVO E SEU EFEITO
SOBRE ASPECTOS CLÍNICOS E COMPORTAMENTAIS

Leonardo Lara E Lanna

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A população de gatos (Felis silvestris catus) errantes tem crescido em alguns centros urbanos, muito em
razão da sua plasticidade comportamental e adaptativa. Com isso, é grande o número de felinos resgatados
das ruas e abrigados em gatis ou colônias. Apesar de representar importante estratégia para o controle
populacional, quando aliada à esterilização, um gatil coletivo pode resultar em estresse, veiculação de
doenças e comprometimento do bem-estar dos animais, Dessa forma, objetiva-se com o presente projeto
desenvolver e implementar ações de enriquecimento ambiental e alimentar para os felinos abrigados em gatil
coletivo mantido pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, bem como avaliar aspectos clínicos,
comportamentais e concentração de cortisol fecal dos animais antes, durante e após. Para tanto, quarenta
gatos adultos serão previamente avaliados por meio de exame físico, hematológico, parasitológico, dosagem
de cortisol fecal e análise comportamental por observação, que serão utilizados como marcadores do bem-
estar e do estresse dos animais. Em seguida, serão promovidas melhorias nas instalações físicas do gatil
municipal, com aproveitamento de material reciclável, de descarte ou de doação, tais como colocação de
prateleiras, esconderijos, rampas, arranhadores, redes e cordas, promovendo enriquecimento físico, sensorial
e cognitivo. Em um segundo momento, com o ambiente enriquecido, serão implementados métodos de
enriquecimento alimentar, por meio da oferta de brinquedos com petiscos, picolé de ração úmida ou carne,
entre outros. Desde a fase pré-enriquecimento até o final do projeto, serão realizadas avaliações
observacionais sistematizadas do comportamento, quinzenalmente, por meio de utilização de etograma
adaptado para a espécie. As dosagens de cortisol fecal serão realizadas trimestralmente, pelo método de
radioimunoensaio. As avaliações clínicas realizadas no pré-enriquecimento serão repetidas o término do
projeto. Os dados serão analisados a fim de verificar o efeito do enriquecimento ambiental isoladamente e
associado ao alimentar sobre os aspectos clínicos e comportamentais dos gatos. Espera-se que os resultados
possam dar alicerçar a importância do enriquecimento ambiental e alimentar para a melhoria das condições
de bem-estar e de saúde dos animais abrigados. Por fim, pretende-se divulgar as estratégias desenvolvidas
por meio de elaboração de cartilha informativa e palestras, para que o modelo possa ser adotado em outros
gatis e colônias.
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A PROMOÇÃO DA SAÚDE E O PRÉ-NATAL DO HOMEM: UMA ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE
VULNERABILIDADES

Delmar Teixeira Gomes

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O projeto tem por objetivo:  Promover ações de promoção da saúde por meio de oficinas e rodas de conversa,
visando a melhoria das condições de saúde dos homens universitários e dos homens companheiros das
gestantes atendidas na Atenção Primária à Saúde de juiz de Fora.  Descrever as necessidades sociais e de
saúde dos homens na prevenção de agravos à saúde.  Identificar as dimensões de vulnerabilidades em saúde
dos homens universitários e os homens companheiros das gestantes atendidas na Atenção Primária à Saúde
de juiz de Fora. Possibilitar aos alunos participantes do projeto de extensão, uma reflexão sobre efetividade
da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem com as situações identificadas por meio do projeto de
extensão com interface a pesquisa. Elaborar artigos científicos, com apresentação das intervenções feitas
junto ao projeto de extensão. Metodologia: Será utilizado os recursos de práticas educativas em saúde por
meio de oficinas com abordagem de temas que possam sensibilizar os participantes para um melhor cuidado
à saúde e na prevenção de vulnerabilidades. O projeto será realizado inicialmente na Unidade Básica de
Saúde do bairro Vila Ideal todas as sextas-feiras no período da tarde.
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Observatório de Epidemiologia aplicada à Região de Saúde de Governador Valadares

Isis De Freitas Espechit Braga

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A epidemiologia é uma ciência que se constitui instrumento básico para o desenvolvimento de políticas e
estratégias de prevenção e controle de doenças e agravos de relevância para os sistemas de saúde. Como
disciplina é um pilar essencial à saúde pública pois fundamenta-se no raciocínio causal permitindo
compreender processos de adoecimento no âmbito populacional em um determinado território. Nos serviços
de saúde a epidemiologia é incorporada à necessidade crescente de geração de novas informações que irão
dar suporte a discussão e construção de políticas públicas de saúde e da definição de estratégias de
prevenção e promoção da saúde. Os observatórios de saúde são núcleos, geralmente acadêmicos, que visam
o diálogo entre os serviços de saúde e a universidade de modo a dinamizar a reflexão sobre temas de
interesse à saúde a pública. Como objetivo principal buscam analisar e debater assuntos relacionados à
prevenção e à promoção da saúde, tendo como foco específico temas que afligem a sociedade a nível local e
regional.
O EPI-Obs - Observatório de Epidemiologia aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) tem
como proposta apoiar, em parceria  com a Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares,
os espaços institucionais de vigilância epidemiológica (VE) e de articulação entre os diversos atores
envolvidos na análise de dados e geração de informação de relevância epidemiológica, que apoie a definição
de ações estratégicas para a prevenção e controle de doenças e agravos para os municípios. Assim, um
observatório de epidemiologia aplicada aos serviços do SUS poderá fortalecer as ações de VE permitindo
conhecer o comportamento e os fatores envolvidos no aparecimento e curso de doenças e agravos
importantes, oportunizando a análise e interpretação dos dados, além da recomendação de ações de
prevenção e controle apropriadas e divulgação de informações pertinentes à saúde. O objetivo geral é
promover espaço de reflexão e análise crítica de informações relevantes acerca da situação epidemiológica
da Região de Saúde de Governador Valadares, incluindo as Regiões de Resplendor, Governador Valadares,
Mantena, Santa Maria do Suaçuí e São João Evangelista, com potencial de contribuir na orientação de ações
em Saúde Pública. Entende-se que toda a população que compõe a área de abrangência  da
superintendência regional de saúde  poderá ser beneficiada  uma vez que dentre os objetivos, está o de
contribuir para a Vigilância em Saúde como um todo. Também serão beneficiados os profissionais de saúde
que compõem as Secretarias Municipais de Saúde, pois fazem parte do público-alvo das atividades como
eventos e oficinas. Ademais, serão contemplados os estudantes dos cursos da da saúde, que poderão
contribuir e participar dos eventos relacionados à epidemiologia de doenças e agravos de relevância
epidemiológica nessa área de abrangência e aqueles que participarão do projeto como bolsistas e
voluntários.Como percurso metodológico, ao início de cada semestre letivo acontecerá um encontro entre os
orientadores do projeto e representantes das SMS e da Superintendência Regional de Saúde para discussão
e definição de no mínimo seis temas relevantes para serem trabalhados. A partir daí terá início o trabalho dos
alunos envolvidos no projeto, que procederão com revisão da literatura para a contextualização da proposta
condicionada pela situação epidemiológica das doenças/agravos selecionados. A fonte de dados serão os
Sistemas de Informação em Saúde pertinentes, sejam eles informatizados ou não. A coleta e análise de
dados será realizada pelos alunos, com supervisão dos orientadores. A etapa posterior será a construção de
Informes Epidemiológicos para cada um dos agravos/doenças trabalhados - incluindo recomendações de
ações de intervenção para prevenção e controle - a
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ser entregue às SMS. No final de cada semestre será realizado um evento conjunto entre a Universidade e as
SMS da Região de Saúde de Governador Valadares, incluindo as Regiões de Resplendor, Governador
Valadares, Mantena, Santa Maria do Suaçuí e São João Evangelista, onde os resultados serão apresentados
e discutidos e o produto final será a consolidação dos achados e discussões em um “Caderno de Análise de
Situação de Saúde da área de abrangência  da superintendência regional de saúde de Governador
Valadares”, a ser publicado em meio de divulgação pertinente. O EPI-Obs: Observatório de Epidemiologia
aplicada aos serviços do SUS integrará a pesquisa e a extensão, permitindo o entendimento da problemática
em saúde mediante o uso do método epidemiológico científico associado à inserção acadêmica nos diversos
cenários epidemiológicos e social da comunidade regional. Isso se dará através de ações extensionistas como
os seminários de reflexão e discussão acerca das realidades epidemiológicas de doenças e agravos no no
município, assim como construção de ações de prevenção, controle e promoção da saúde.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

MinasDevTest - MIcroServices DEVelopment and TESTing

Jairo Francisco De Souza

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O presente projeto tem por escopo a definição de abordagens e ferramentas para conseguir um
desenvolvimento de software mais eficiente e com mais qualidade. Essas abordagens e ferramentas,
desenvolvidas por alunos do Departamento de Ciência da Computação e do Programa de Pós-graduação em
Ciência da Computação da UFJF, serão aplicadas, primeiramente, nos projetos em desenvolvimento pela
equipe do grupo SOS Brumadinho. A tecnologia adotada será a de microserviços e pretende-se com isso
obter um software com mais capacidade de reuso, facilitando e também acelerando o desenvolvimento de
novas soluções de software. O projeto terá um enfoque em soluções para teste de software para auxiliar os
desenvolvedores do SOS Brumadinho a criar soluções mais confiáveis neste domínio de catástrofes
ambientais. Além disso, pretende-se futuramente expandir o desenvolvimento de software para outros
domínios e setores tanto da UFJF quanto da comunidade em geral uma vez que boa parte dos micro serviços
implementados e abordagens utilizadas poderão ser reutilizados.
Independente da área de atuação, estamos cada vez mais dependentes de sistemas de software. Esses
sistemas podem auxiliar na tomada de decisão além de reduzir custos, melhorar a produtividade,
disponibilizar informações, entre outros. Cada área de atuação ou até mesmo cada problema dentro de uma
área a ser resolvido por meio de sistemas de software tem características e particularidades próprias. No
entanto, sob o ponto de vista do desenvolvedor de software, há muitas características e recursos em comum e
que poderiam ser reutilizados, levando a um desenvolvimento mais eficiente, de fácil manutenção e menos
propenso a falhas.
Micro Serviços tem despertado o interesse tanto da academia quanto da indústria que tem, entre outras
vantagens, a independência operacional, heterogeneidade e simplicidade. Isso favorece o desenvolvimento
mais acelerado de software e promove que determinadas funcionalidades
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sejam reaproveitadas em outros projetos. Com isso, apesar de inicialmente este projeto estar considerando
apenas os sistemas criados pela equipe do SOS Brumadinho, o projeto promoverá a disponibilização de
artefatos que poderão ser reutilizados futuramente em outros projetos tanto da UFJF quanto da comunidade
em geral.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ambulatório de atenção a crianças e adolescentes com Transtornos do espectro autista

Marcia Helena Favero De Souza Tostes

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Este projeto objetiva contribuir para a promoção da atenção à saúde mental de crianças e adolescentes que
apresentem Transtornos do Espectro Autista, com idade entre 0 a 17 anos, encaminhadas após avaliação
pediátrica, oferecendo avaliação diagnóstica e intervenções terapêuticas, através do atendimento
interdisciplinar. Adicionalmente, objetiva descrever e analisar o perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes
atendidos no referido ambulatório, assim como a adesão dos mesmos às intervenções propostas e a evolução
resultante do quadro. O ambulatório estará localizado no ambulatório de Pediatria do HU/CAS, às sextas-
feiras, no horário de 07:00 às 11:00 horas. Telefone para informações: 4009-5316.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ECOS NA CIDADE: DEBATENDO ECONOMIA E SOCIEDADE NAS ESCOLAS E EM LOCAIS PÚBLICOS

Carlos De Faria Junior

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto tem por objetivo contribuir com o discurso sobre a relação economia e sociedade, bem como
alimentar a familiaridade com este discurso de uma forma coerente, visando fornecer cabedal para futuras
entrevistas e participações em pesquisa, especificamente nos moldes da que se encontra em vigência
intitulada "Economia e sociedade no município de Governador Valadares à partir do rompimento da barragem
de Mariana", bem como outras de temática local e que muitas das vezes necessitam de dados e informações
específicas. Também tem por objetivo colocar o discente no desenvolvimento e realização de debates e
coordenação de eventos nas escolas e na comunidade, diferentemente do Projeto ECOS NO CINEMA - um
projeto de lugar fixo no qual os debatedores são especialistas convidados. Por fim, atender a demanda
crescente da comunidade pela ida de debates promovidos pelo ECOS NO CINEMA para outros espaços:
escolas, cineclubes locais, etc. Enfim, o aluno de graduação como debatedor, sozinho ou em grupo, e
responsável direto pelo evento sob a supervisão dos Professores Coordenadores e Colaboradores.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Acompanhamento periodontal durante tratamento ortodôntico como fator associado à qualidade de vida

Ana Carolina Morais Apolonio

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Trata-se de um estudo longitudinal de coorte no qual os participantes já são atendidos nas Clínicas de
especialização de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UFJF. Os participantes serão avaliados quanto
à condição periodontal e solicitados a preencher um questionário com dados sócios demográficos e perguntas
que versam sobre qualidade de vida.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ATENÇÃO PREVENTIVA E EDUCATIVA EM SAÚDE DO IDOSO – AÇÕES INTERDISCIPLINARES PARA O
ENVELHECIMENTO ATIVO.

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 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 assim, esforços são necessários para que a população
brasileira vivencie o processo de
envelhecimento de forma ativa e inclusiva, mantendo suas atividades diárias e condições de saúde que lhe
garantam qualidade de vida. O presente
projeto, intitulado “Atenção preventiva e educativa em saúde do idoso – ações interdisciplinares para o
envelhecimento ativo”, do Núcleo de Estudos da
Pessoa Idosa (NEPI), pretende desenvolver ações educativas para a promoção do envelhecimento ativo e
saudável para indivíduos adultos e idosos
residentes no município de Governador Valadares, Minas Gerais. Para tanto, atividades individuais e coletivas
serão realizadas com a população adulta (40 a 59 anos) e idosa (60 anos ou mais) residentes em diferentes
bairros da cidade, com enfoque interdisciplinar de áreas da Nutrição, Educação Física,
Odontologia e Saúde. Essas ações serão realizadas em conjunto com um estudo que pretende elucidar
perguntas relativas às condições de vida e
saúde que influenciam o envelhecimento ativo, caracterizando, desta forma, o envelhecimento ativo da
população idosa de Governador Valadares.
Espera-se contribuir com a qualidade do atendimento à população pelos serviços de saúde, por meio da
construção de instrumento de triagem e detecção de condições de risco para o envelhecimento inativo e a
formação de profissionais com perfil e interesse para atuação na saúde pública.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Desenvolvimento da resiliência e preparação das comunidades por meio de análises de riscos com redes
neurais

Jordan Henrique De Souza

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Os municípios da Zona da Mata Mineira são caracterizados por áreas montanhosas e com uma extensa
malha hidrográfica. A expansão populacional destes municípios, na sua grande maioria, permeia as encostas
e vales nas proximidades dos cursos d'água, sem estudo ou planejamento adequado, gerando potenciais
áreas de riscos para a comunidade habitante. As recentes catástrofes provocadas por eventos hidrológicos
extremos ocorridos nas cidades brasileiras revelaram a fragilidade das atuais políticas empregadas no
tratamento do problema das inundações. Frequentemente, faltam recursos mesmo para as ações
emergenciais, e as ações estruturais aplicadas muitas vezes consistem de medidas pontuais e paliativas que
não promovem soluções definitivas no âmbito de bacia hidrográfica. A presente proposta visa dar
continuidade à projeto de extensão com interface com a pesquisa "Modelo de Gestão de Riscos Geotécnicos
em Cenários Urbanos" onde foram desenvolvidas ações multidisciplinares com agentes públicos em Defesa
Civil e comunidades em áreas de riscos. Neste projeto, visa-se o desenvolvimento tecnológico de apoio aos
municípios, estados e federação no que tange às áreas de riscos, que são reflexos dos problemas sociais e
ambientais visando estabelecer uma relação dialógica entre extensionistas-pesquisadores, agentes públicos e
sociedade. Destaca-se a relevância e contribuição social e acadêmica deste projeto que trata do estudo dos
riscos em 145 municípios próximos à Juiz de Fora, que permitirá adoção de políticas públicas na gestão e
intervenção nestas áreas.A relação do projeto com a sociedade é muito próxima e importante para propiciar
uma Resiliência comunitária a partir do conhecimento de ações que possibilitam a comunidade a enfrentar e
se recuperar de forma efetiva dos desastres e catástrofes que ocorrem em seu interior ou em seu entorno.
Nesse sentido o projeto inclui também cursos de capacitação em ações junto a comunidade para desenvolver
o conhecimento e importância de viverem em cidades resilientes aos desastres.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

TRABALHO, SAÚDE E EDUCAÇÃO: INTERLOCUÇÕES PARA A INTEGRALIDADE EM SAÚDE

Isis De Freitas Espechit Braga

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão “Trabalho, saúde e educação: interlocuções para a integralidade em saúde” se propõe
a atuar nos cenários de prática da vigilância em saúde do trabalhador da microrregião de Governador
Valadares integrando-se às atividades de ensino e à pesquisa acadêmico científica. A vigilância em saúde do
trabalhador (VISAT) é um conjunto de ações realizadas com a participação dos trabalhadores e articuladas
intra e intersetorialmente, de forma contínua e sistemática, a fim de detectar, conhecer, pesquisar e analisar
os fatores determinantes e condicionantes da saúde relacionados ao trabalho, cada vez mais complexos e
dinâmicos. O objetivo deste projeto de extensão com interface na pesquisa será aliar os conhecimentos
científicos da epidemiologia aos conhecimentos técnicos-científicos da VISAT, integrando ensino, pesquisa e
extensão, para identificar e trabalhar os condicionantes e determinantes do processo saúde-doença
relacionados aos processos produtivos e de trabalho a partir de um esforço intra e intersetorial e
interprofissional. Permitindo uma análise da situação de saúde e a construção de ações de educação popular
em saúde com vistas à promoção da saúde do trabalhador na microrregião de saúde de Governador
Valadares, Minas Gerais, nos anos de 2019 e 2020. Para isso, os estudantes envolvidos com o projeto,
bolsistas e voluntários, passarão por um treinamento teórico-prático sobre as ações de responsabilidade da
VISAT a partir disso, atuarão como multiplicadores desenvolvendo ações de educação na saúde, por meio
capacitação dos profissionais da rede de atenção à saúde do trabalhador, ações de educação popular em
saúde com trabalhadores e empregadores, que serão guiadas a partir de critérios epidemiológicos e escuta
ativa da população alvo. Adicionalmente, os dados disponíveis da vigilância em saúde do trabalhador serão
compilados, analisados, discutidos e publicados em eventos e revistas científicas. Estas atividades serão
desenvolvidas no centro de referência de saúde do trabalhador (CEREST), nas unidades básicas de saúde,
locais de trabalho, como empresas, obras e em outros cenários, de acordo com as necessidades da
população. Além dos benefícios incontestáveis que serão conferidos aos estudantes, que poderão vivenciar
na prática atuações intra e intersetorial e interprofissional, esta proposta também agregará importante apoio à
organização da força de trabalho no âmbito da VISAT e para a integração da rede de atenção à saúde,
auxiliando no enfrentamento dos numerosos desafios experienciados para a consolidação da VISAT.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Minas de Lama: observatório dos desastres da mineração em Minas Gerais

Miguel Fernandes Felippe

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Em pouco mais de três anos, a população de Minas Gerais assistiu a dois desastres tecnológicos de
proporções hercúleas, relacionados à atividade minerária: em novembro de 2015, o rompimento da Barragem
de Fundão, da Samarco; em janeiro de 2019, o colapso da Barragem I do Complexo do Córrego do Feijão, da
Vale. Diante desses eventos, a desinformação deteriora as capacidades de organização e luta dos atingidos,
acentuando ainda mais a assimetria de poderes do conflito estabelecido entre as corporações envolvidas e a
população afetada. Se por um lado, as estratégias de construção e desconstrução dos discursos permeiam a
tríade governo-povo-empresa, por outro lado, os esforços científicos pouco tem sido ouvidos, muitas vezes,
pelo distanciamento entre academia e sociedade. Nesse cenário, a divulgação científica e a educação
ambiental crítica e emancipadora emergem como caminhos para o empoderamento popular. Este projeto
busca justamente reduzir o distanciamento entre academia e sociedade, promovendo a divulgação de
pesquisas acadêmicas sobre as questões socioambientais dos recentes desastres tecnológicos da mineração
em linguagem acessível e mídias gratuitas de longo alcance, e desenvolvendo estratégias pedagógicas de
transmissão de informações científicas sobre os desastres, focando em ações de educação ambiental.
Através de uma articulação com a população afetada apoiada nas mídias digitais e redes sociais, vislumbra-
se levar luz a algumas questões ainda obscuras, integrando pesquisa e extensão, no esforço de fornecer
elementos para o esclarecimento da população.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Diagnóstico e Gestão da manutenção em Instituição Filantrópica – Instituto Maria

Maria Aparecida Steinherz Hippert

DEPTO DE CONSTRUCAO CIVIL /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O tema manutenção de edifícios tem crescido de importância na atualidade. Isto por que com o passar do
tempo, materiais e edificações se deterioram e precisam passar por atividades de manutenção, de maneira a
atender às condições de desempenho estabelecidas inicialmente no projeto. O Instituto Maria, instituição
filantrópica localizada em Juiz de Fora/MG completou em março passado 75 anos de sua fundação. O
Instituto não dispõe de equipe técnica para programar a realização das atividades de manutenção sendo as
mesmas realizadas de forma corretiva. O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema que ajude o
Instituto na gestão da manutenção de suas edificações de maneira a mantê-las em condições de uso para a
prestação de seus serviços. A metodologia considera a realização de pesquisa bibliográfica seguida de
levantamento em campo para levantamento das condições da edificação. A seguir é realizado o cadastro da
edificação (plantas e desenhos) e a sistematização das intervenções de manutenção a serem realizadas. Os
resultados obtidos servirão para subsidiar a elaboração do Manual de operação, uso e manutenção da
edificação e do Programa de manutenção, documentos constantes do sistema de gestão da manutenção. O
Manual deverá conter informações como, por exemplo, instruções para inspeção e manutenção da edificação
enquanto o Programa deverá possuir informações como, por exemplo, o planejamento das ações de
manutenção contendo o previsto e o realizado. O projeto é relevante na medida em que pode oferecer ao
Instituto um sistema de gestão da manutenção a ser seguido com base em avaliações técnicas. Além disto,
contribui com o aspecto social na medida em que atua junto a uma Instituição filantrópica de atendimento a
crianças carentes. Por outro lado traz uma contribuição acadêmica ao permitir que os discentes possam
colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula relacionando desta forma atividades científicas
às atividades técnicas.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O Saber e o Fazer em Nutrição: Ações de Educação Alimentar e Nutricional com Escolares

Gisele Queiroz Carvalho

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Resumo

Ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) se caracterizam como importantes estratégias de promoção
à saúde de escolares, uma vez que hábitos alimentares aprendidos e consolidados durante a infância e a
adolescência podem se manter na vida adulta e influenciar a presença de distúrbios nutricionais em curto e/ou
longo prazo. O presente projeto tem como objetivo realizar e descrever atividades de EAN a escolares de uma
escola pública, participantes de uma pesquisa intitualada “Estudos diagnóstico e avaliativo de biomarcadores
de dislipidemias em indivíduos com Doença Falciforme (genótipos HbSS e HbSC) acompanhados nos
Hemocentros de Governador Valadares e de Uberaba da Fundação Hemominas”. O diagnóstico educativo
guiará a seleção e o desenvolvimento das atividades educativas, e corresponderá à avaliação antropométrica,
do consumo alimentar e estudo do meio. A avaliação antropométrica será realizada pela aferição do peso e da
estatura e determinação do indicador IMC/idade para diagnóstico do estado nutricional dos escolares. Para o
estudo do meio, serão avaliadas na escola, por meio de questionário estruturado, a disponibilidade de
recursos para o desenvolvimento das atividades educativas. O Questionário Alimentar do Dia Anterior
(QUADA-3) será aplicado, 1) ao início do estudo no diagnóstico educativo, para avaliação qualitativa e
conhecimento do padrão de consumo alimentar prevalente nos escolares, e 2) no final do estudo, para
avaliação de mudanças no padrão de consumo de alimentos após o desenvolvimento das atividades
educativas. Serão realizadas de 6 a 8 atividades de educação EAN, com espaçamento de 15 a 30 dias entre
elas, de acordo com o diagnóstico educativo, e seus objetivos estarão em conformidade com a faixa etária
dos estudantes e com o espaço físico disponibilizado pela escola. Dessa forma, o presente projeto de
extensão pretende contribuir com a promoção da alimentação saudável em escolares, e, adicionalmente,
contribuir com o amadurecimento e formação profissional dos discentes da UFJF-GV.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

AVANCE

Roberta Cavalcanti Pereira Nunes

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E MECÂNICA

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O projeto AVANCE: Projetos em Engenharia de Produção surgiu da convergência  entre a demanda de
instituições públicas e sem fins lucrativos por projetos ligados à área de engenharia de produção e a
necessidade de inserir os discentes e docentes do Departamento de Engenharia de Produção na sociedade
com a finalidade de aplicar conhecimentos adquiridos no curso. Com um nome sugestivo, AVANCE,  busca
firmar-se como um impulsionador do fomento à cultura de otimização de processos e ganho de eficiência
operacional em prol da sociedade juizforana. A atuação em áreas relacionadas a desenvolvimento de
planejamento estratégico, gestão de projetos, gestão da qualidade e plano de marketing, envolve o conceito
de ensino, pesquisa e extensão através da proposta de promover a realização de estudos e aplicação de
ferramentas da Engenharia de Produção na busca por uma relação humanitária entre discentes, docentes e
sociedade, além de estimular a publicação de artigos acadêmicos.
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Projeto MEDIAR: formação de professores mediadores de leitura

Hilda Aparecida Linhares Da Silva Micarello

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto MEDIAR: formação de professores mediadores de leitura, de extensão em interface com a
pesquisa, tem como objetivo conhecer as concepções e práticas de professores do ensino fundamental no
campo do ensino da leitura e realizar ações de formação de professores que contribuam para a melhoria
dessas práticas. Tem, ainda, o objetivo de fortalecer os laços entre a universidade e a escola de educação
básica. Propõe a produção de materiais de formação de professores nesse campo, a serem disponibilizados
ás redes públicas e aos cursos de licenciatura da UFJF e outras instituições de formação de professores e
ações de formação direcionadas aos docentes da rede municipal de Juiz de Fora. Participam do projeto
professores da Universidade, da Faculdade de Educação e do Colégio de Aplicação João XXIII, alunos dos
cursos de Licenciatura em Letras e Pedagogia e da Pós-graduação em Educação. O projeto visa a atender,
diretamente, 80 professores da rede municipal de ensino, em duas edições anuais do curso de formação de
mediadores de leitura, aos 4 alunos, bolsistas (2)  e voluntários (2), licenciandos  da graduação e Pós-
graduação da UFJF. Indiretamente o projeto beneficiará os estudantes das turmas nas quais os docentes que
frequentarem o curso lecionam, visto que o foco do projeto é, em última instância, a melhoria dos níveis de
aprendizagem em leitura dos estudantes. Beneficiará, ainda, os estudantes e professores formadores de
professores da Universidade que possam vir a se interessar pelos materiais de formação a serem
disponibilizados pelo Projeto.
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Educação, direito e juventudes: política de cotas e democratização da universidade

Clarice Cassab Torres

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto será desenvolvido em três escolas estaduais na cidade de Juiz de Fora e atuará em duas frentes
correlatas: 1) estimular o debate sobre a política de cotas e sua importância para a democratização da
universidade – assim como a relevância da própria universidade no processo formativo dos sujeitos; 2)
compreender quem são esses sujeitos potencialmente atendidos pelas políticas de cotas. Quais suas
trajetórias e percursos formativos? Como projetam suas vidas após a conclusão da formação básica? Como
aparece (ou não) a universidade como horizonte futuro? Quais suas formas de uso e suas territorialidades na
cidade? Essas são algumas das perguntas que o projeto buscará responder, pois conhecer esses sujeitos é
condição importante para o aprimoramento da política.  Serão realizadas atividades com diferentes
linguagens, tais como palestras, oficinas, cine debates, ações artísticas e culturais, jogos e atividades lúdicas,
que promovam momentos de formação sobre a política de cotas enquanto ação afirmativa nas escolas
parceiras, bem como sobre os temas correlatos. Quanto a pesquisa a metodologia se centra em dois
momentos: 1) uma investigação mais ampla e com base em questionários direcionados visando determinar o
perfil desses jovens. 2) Serão selecionados jovens de diferentes perfis nas três escolas de atuação do projeto
de forma a acompanhar seus percursos formativos procurando identificar se, a partir do projeto, a
universidade passou a figurar em seu horizonte futuro. Dada a limitação do tempo de projeto, a investigação
se dará apenas junto aos jovens do terceiro ano do ensino médio. Esses serão acompanhados durante um
ano.
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Inserção social e produtiva dos brasileiros retornados do exterior para a Microrregião de Governador
Valadares, Minas Gerais - Brasil

Devani Tomaz Domingues

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

Esse projeto tem um caráter interdisciplinar e sua finalidade é manter ativo o Núcleo de Extensão e Estudos
sobre Trabalho e Migração, na Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares (UFJF
GV). Tem como objetivos a pesquisa, a aprendizagem e ações extensionistas voltadas para a sensibilização e
aprofundamento de temas relativos à emigração internacional e retorno de migrantes internacionais
brasileiros, a cultura migratória do município de Governador Valadares e seu entorno, bem como reflexões
sobre o mercado de trabalho, local e global. Busca atingir seus objetivos por meio da promoção de trocas de
experiências, encontros dialógicos e formativos com organizações/instituições e trabalhadores (as). Nesta III
etapa do projeto, propõe-se dar continuidade à pesquisa com os brasileiros retornados do exterior para a
microrregião de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. O estudo investiga a situação ocupacional
desses migrantes de retorno, destacando as ocupações de empregador e trabalhador por conta própria.
Assim, as ações extensionistas se voltam para os familiares de emigrantes internacionais e sujeitos que se
encontram na condição de migrante internacional de retorno (MIR). Nesta direção, a presente pesquisa se
fundamenta em estudos que evidenciam a propensão de o MIR se tornar empreendedor ou trabalhador por
conta própria (MEL et al, 2008; PIRACHA; VADEAN, 2010; YENDAW et al, 2013; YENDAW, 2013), além de
buscar entender os impactos positivos da experiência migratória e as principais dificuldades encontradas para
a reinserção social e produtiva na comunidade de origem. Para viabilizar uma análise comparativa, também
serão contemplados no projeto grupos de trabalhadores e trabalhadoras não migrantes que se encontram
ocupados em atividades por conta própria. O intuito é entender o impacto da experiência migratória na
situação socioeconômica dos migrantes internacionais de retorno, desenvolver diálogos/encontros (individuais
e coletivos) formativos com eles e usar as metodologias quantitativa e qualitativa – análises e aplicação de
modelos estatísticos com o uso de microdados do Censo 2010 (IBGE, 2010), pesquisa bibliográfica,
promoção de encontros formativos e oferta de oficinas de capacitação com foco no empreendedorismo e na
produção e análise de narrativas fundamentadas num olhar criativo e reflexivo sobre a cultura migratória na
comunidade local.
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Levantamento de dados geoespaciais e diagnóstico sanitário-ambiental como subsídio à hierarquização de
áreas prioritárias para projetos de saneamento rural na bacia hidrográfica dos rios Preto e Paraibuna

Celso Bandeira De Melo Ribeiro

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Os mananciais de abastecimento público de áreas urbanas estão normalmente localizados em áreas rurais,
distantes do centro de consumo. Neste sentido, as ações de saneamento em bacias hidrográficas de
mananciais de abastecimento público são essenciais para a segurança hídrica dos centros de consumo em
áreas urbanas. Diante deste cenário, a Universidade Federal de Juiz de Fora, inserida na bacia hidrográfica
do rio Paraibuna, principal afluente da parte mineira do rio Paraíba do Sul, apresenta grande capacidade
técnica e de conhecimentos na área de recursos hídricos e grande potencial no desenvolvimento de projetos e
ações de sustentabilidade e segurança hídrica nesta importante bacia hidrográfica. Neste contexto, este
projeto propõe realizar um estudo, em parceria com a Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e o
Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Paraibuna e Preto, para subsidiar a tomada de decisões e
investimentos em recursos hídricos, nesta região hidrográfica. Para tanto, serão levantados dados
geoespaciais, bem como informações e indicadores de saneamento, junto às prefeituras, órgãos estaduais e
federais e posteriormente estes dados serão tratados por técnicas de geoprocessamento, visando elencar
regiões prioritárias na bacia para desenvolvimento de projetos de saneamento rural. Como resultados
esperados, o projeto visa contribuir para melhorar as condições de saneamento e de saúde de pulações da
área rural da bacia do rio Paraibuna considerando aspectos socioambientais de cada localidade, e também
ações de conservação, proteção e recuperação das águas, em quantidade e qualidade para atendimento à
população atual e futura da bacia do rio Paraibuna, possibilitando alcançar a segurança hídrica da região.
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Solos: Estudo e Compreensão na Escola do Campo

Catia De Paula Martins

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O projeto de extensão proposto visa atender a finalidade do presente edital a partir da execução de ações
educativas e científicas, em comunidade escolar pública da zona rural, quanto ao assunto solo, componente
do ambiente natural que deve ser conhecido e preservado tendo em vista a sua importância para a
sobrevivência. O trabalho será realizada em duas etapas. A primeira refere-se à seleção e capacitação de
discentes do curso de Engenharia Civil, bem como de uma visita exploratória à comunidade escolar. Na
segunda etapa o grupo de discentes desenvolverão materiais didáticos (palestras e oficinas: modelos físicos,
jogos e tecnologias) sobre o tema. Além disso, a equipe composta também por docentes das áreas de
Geotecnia e Pedagogia fará intervenções na escola do campo para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.
O projeto vislumbra a maior aproximação da Universidade Federal de Juiz de Fora com a comunidade
escolar. Assim, buscar-se-á mobilizar e capacitar agentes multiplicadores de informação quanto às boas
práticas e conhecimento do solo além de despertá-los em relação à responsabilidade social.
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UFJF-GV in focus: Descobertas, desafios e intervenções na Região do Médio Rio Doce

Fabio Alessandro Pieri

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto objetiva dar continuidade ao processo de criação e de consolidação de um canal de comunicação
da Universidade Federal de Governador Valadares – Campus Governador Valadares (UFJF GV),
estruturando-se a partir da pesquisa de avaliação da percepção dos protagonistas envolvidos nas atividades
de pesquisa, ensino e extensão do Campus GV. Dentre eles, incluem-se os docentes, as categorias de
técnicos administrativos em educação, estudantes (bolsistas e voluntários), os parceiros e os beneficiários
(diretos e indiretos) das atividades de pesquisa e ações de extensão desenvolvidas no âmbito do território do
Médio Rio Doce. Tem como finalidade propiciar a troca de saberes e a integração entre os diferentes atores
envolvidos na produção de evidências, no compartilhamento e na experimentação dos impactos de
intervenções e de novas tecnologias introduzidas na comunidade. Para alcançar os objetivos, torna-se
relevante investigar, buscando resposta à questão: Qual a percepção desses atores acerca do ensino, das
descobertas científicas e das inovações e ações extensionistas desenvolvidas pela Universidade no âmbito do
território do Médio Rio Doce? Além de buscar promover a integração entre comunidade acadêmica e
sociedade, a intenção consiste, também, em promover diálogos sobre conteúdos e modalidades de
comunicação a serem implementadas, possibilitando a divulgação contínua do trabalho científico e das ações
extensionistas produzidas pela UFJF GV. É relevante para o projeto a forma de pensar dos interlocutores,
trazendo uma análise sobre o impacto social das ações acadêmicas na comunidade. A estratégia
metodológica prevê o uso de ferramentas virtuais e a realização de encontros dialógicos – grupos focais, com
beneficiários e parceiros de projetos de pesquisa e extensão, bem como a promoção de encontros com
docentes, categorias de técnicos administrativos em educação e estudantes envolvidos em grupos de
pesquisa e ações extensionistas, visando discutir sobre a questão motivadora deste projeto e avaliar a forma,
processo e conteúdo do canal de comunicação a ser construído. O projeto fundamenta-se numa perspectiva
inter e multidisciplinar, buscando primar pelo diálogo e a valorização do protagonismo juvenil e da autonomia
do conhecimento, como nos ensina Paulo Freire (1983;1996).
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Necropsia de animais da Zona da Mata mineira e circunjacências.

Janildo Ludolf Reis Junior

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Neste projeto serão realizadas necropsias em animais da Zona da Mata mineira e cidades circunjacentes, a
partir de demanda espontânea para diagnóstico de doenças ou para a determinação de “causa mortis” em
espécies animais. Primeiramente, a partir de um projeto de extensão oferecido aos médicos veterinários e
outros profissionais ou instituições ligadas à extensão rural, produção ou defesa sanitária animal, este projeto
tem como finalidade promover entrada de cadáveres de animais para ensino dos acadêmicos de medicina
veterinária da UFJF. Paralelamente, este projeto também tem como objetivo, gerar conhecimentos acerca das
doenças que ocorrem em animais da região e, desta forma, possibilitar medidas de profilaxia e controle,
inclusive das enfermidades com importância em saúde pública. Os dados gerados também poderão fomentar
projetos de pesquisa em diversas áreas, como patologia, microbiologia, parasitologia, imunologia,
epidemiologia, dentre outras. Para tanto, os cadáveres de animais recebidos pelo Laboratório de Patologia
Veterinária serão necropsiados e amostras de tecidos poderão ser coletadas para exame histopatológico
seguindo processamento histológico de rotina (inclusão em parafina, microtomia e coloração com
hematoxilina e eosina) ou para outros exames laboratoriais. Será divulgado um número de telefone e email
para que profissionais ou a população em geral possa entrar em contato com os responsáveis pelo projeto
para encaminhamento dos cadáveres.
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Transmídia ambiente: desenvolvimento de competências comunicativas nas escolas

Gabriela Borges Martins Caravela

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O presente projeto propõe a realização de oficinas de criação transmídia em escolas do ensino fundamental
em Juiz de Fora a partir da discussão proposta nos estudos sobre a literacia transmídia. Esta discute a leitura
crítica e a produção criativa de conteúdos midiáticos tendo como suporte o desenvolvimento de competências
midiáticas por crianças e jovens a partir de modos informais de aprendizagem promovidos atualmente pelas
tecnologias da comunicação e da informação.
O objetivo principal destas oficinas de criação é aliar a discussão sobre a preservação do meio ambiente e o
desenvolvimento das competências midiáticas, explorando a produção criativa de crianças e adolescentes
potencializada pela conectividade e pela tecnologia digital.
A metodologia a ser adotada nas oficinas é trabalhada através de atividades de percepção, observação,
imaginação e sensibilização estética, que podem contribuir no entendimento de mundo dos alunos e até
mesmo na compreensão dos conteúdos de diversas áreas do currículo escolar.
Com isso, pretendemos também formar o olhar crítico e interventivo dos futuros profissionais da área da
comunicação, cujo saber fazer está em transformação, e também levar as discussões e os saberes sobre os
estudos das mídias e das artes para fora dos muros da universidade.
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ArtCast

Annelise Nani Da Fonseca

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O projeto visa desenvolver ações democratização do ensino de arte por meio da elaboração de um programa
Artcast, a fim de acessibilizar o conhecimento em arte e contribuir para a o desenvolvimento de competência
midiática para os alunos do Instituto de Artes e Design-IAD. Além disso, o projeto objetiva refletir sobre o
ensino de arte de modo que o aluno entre em contato com outras formas de ensino e comunicação
contemporâneas como o Podcast, ou seja, visa explorar por meio das novas mídias outras maneiras de
pensar a extensão na universidade.
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Produção e comercialização agroecológica no Assentamento Dênis Gonçalves: estratégias para o
fortalecimento da agricultura familiar e camponesa

Gustavo Taboada Soldati

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O presente projeto nasce da parceria estabelecida entre Universidade Federal de Juiz de Fora e o
Assentamento Dênis Gonçalves do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), através de
projetos de pesquisa e projetos de extensão concebidos e executados pela equipe docente em parceira com
as famílias assentadas. Portanto, reflete uma caminhada pretérita que já resultou em diversos frutos
acadêmicos e sociais. Este contato antigo permitiu identificar demandas concretas dos assentados e
assentadas, que justificam a construção de uma proposta que permeie “pesquisa” e “extensão”, exaltando a
função social da Universidade e da produção do conhecimento científico. Uma das principais necessidades
apresentadas é a comercialização da produção agrícola, o principal desafio para todos os agricultores
familiares do país. O escoamento produtivo está diretamente vinculado ao desenvolvimento local e à
Soberania Alimentar e Nutricional.
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Política pública de Cultura em Juiz de Fora: elaboração de indicadores, mapeamento e avaliação das
principais iniciativas vinculadas a Funalfa

Leandro Ribeiro Da Silva

DEP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

O projeto visa a criação de indicadores para as principais iniciativas socioculturais coordenadas pela
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), órgão responsável pela política de cultura de Juiz de Fora.
Esta atuará no projeto como parceiro, assim como o Laboratório de Gestão Pública e Social (LabG) da
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC), que é onde as atividades do projeto serão
desenvolvidas. As etapas do projeto são basicamente: 1) um alinhamento teórico sobre políticas públicas em
especial na área de cultura e indicadores; 2) levantamento de dados dos projetos para elaboração dos
indicadores; 3) mapeamento dos programas, projetos e políticas municipais de cultura; 4) avaliação das
políticas realizadas no município. Esse esforço tem como principal objetivo evitar a descontinuidade das
políticas que estão em andamento e, principalmente, aquelas com evidentes impactos socioculturais, em
especial: O programa Gente em Primeiro Lugar, as oficinais de cultura e arte no Centro de Artes e Esportes
Unificados (CEU/Zona Norte) e a Lei de Incentivo a Cultura Murilo Mendes.
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A Busca pela Reprodução Assistida: Perfil das Pacientes Atendidas no Ambulatório de Infertilidade do
Hospital Universitário da UFJF

Fernanda Polisseni Souza

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentação teórica:
A infertilidade é uma doença que se caracteriza pela falha de concepção após um ano sem contracepção, em
casal sexualmente ativo.
A investigação está indicada para pacientes que, após um ano de atividade sexual frequente e sem uso de
métodos contraceptivos, não tenham conseguido engravidar, ou em mulheres acima de 35 anos que não
conseguiram engravidar após um período de 6 meses de tentativa, ou apresentem comorbidade conhecida e
relacionada à infertilidade. A investigação da infertilidade deve incluir a avaliação concomitante de ambos,
paciente e parceiro, através de anamnese e exame físico detalhados, além de exames complementares
específicos. Fatores psico-sociais também devem ser analisados. É importante ressaltar que função e
estrutura ovarianas, patência do trato genital feminino, condições uterinas e análise seminal são fundamentais
na investigação.

A assistência ao planejamento familiar no Brasil está assegurada pela lei 9.263 de 12 de janeiro de 1996. No
entanto, as políticas de saúde relacionadas ao planejamento familiar estão mais focadas na anticoncepção,
sendo raros os serviços que tenham políticas relacionadas à Infertilidade.

Estima-se que o custo de um procedimento de reprodução assistida no Brasil gire em torno de R$10 mil a
R$15 mil, dependendo da causa da Infertilidade, da idade da paciente e do tipo de técnica proposta. Existem
pouco mais de 100 centros de medicina reprodutiva distribuídos no país, sendo que a grande maioria desses
serviços é de iniciativa privada. Diante disso, torna-se fundamental conhecer o perfil das pacientes que
procuram por este serviço, para que seja possível arquitetar o desenvolvimento de políticas públicas
específicas e efetivas de assistência às pacientes, no que diz respeito a saúde reprodutiva e ao planejamento
familiar.

Objetivos: Identificar as principais causas de infertilidade das pacientes atendidas no ambulatório de
Infertilidade do HU-UFJF, através de dados da anamnese e exames complementares, comparando com os
dados disponíveis na literatura para a população brasileira além de  definir o perfil epidemiológico das
pacientes atendidas neste ambulatório.

Objetivo secundário:Conscientizar as usuárias do Serviço de Ginecologia do HU/CAS da UFJF acerca das
principais causas e fatores relacionados à infertilidade, orientando-as sobre quando e como fazer o rastreio e
tratamento desta patologia. Além disso, as pacientes serão orientadas sobre os cuidados com a saúde
reprodutiva e os fatores de risco para comprometimento da fertilidade, enfatizando-se a importância de
hábitos de vida saudávies. Serão abordados os riscos oferecidos pelo tabagismo, etilismo, sedentarismo e a
má alimentação, além dos riscos das doenças sexualmente transmissíveis (DST) para a saúde das trompas, a
necessidade de controles ginecológicos periódicos para detecção precoce de doenças que possam
comprometer a fertilidade (tais como os miomas e a endometriose) e a importância da idade para reserva
ovariana de óvulos, uma vez que grande parte das mulheres tem adiado a maternidade, em função de outros
projetos de vida.
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Metodologia: Haverá a realização de palestras explicativas e lúdicas, semanalmente, relativas às principais
causas de infertilidade e seus tratamentos, além dos cuidados necessários na manutenção de uma saúde
reprodutiva adequada. Serão ainda apresentados os fatores de risco relacionados a redução ou perda da
capacidade reprodutiva. As palestras serão realizadas na sala de espera do HU/CAS – UFJF, antes do início
do atendimento do ambulatorio de Ginecologia Geral do Serviço de Ginecologia, às segundas, terças, quartas,
quintas e sextas-feiras, de 13h às 13h40. Será enfatizada uma linguagem acessível e ilustrada por recursos
audiovisuais a serem produzidos. Serão, ainda, realizadas coletas de dados das pacientes para que sejam
avaliados os fatores de risco para infertilidade, dando as orientações necessárias, de 13h40 às 17h. As
pacientes com fatores de riscos terão prioridade no encaminhamento para consultas específicas para tartar de
assuntos relativos à fertilidade.
Público-alvo: pacientes e acompanhantes que frequentem o Serviço de Ginecologia do HU/CAS - UFJF.

Local de realização: Sala de espera do ambulatório de Ginecologia Geral e Infertilidade, realizado nas
segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, pela tarde no Serviço de Ginecologia do HU/UFJF.

Horário de execução: De 13h às 17h, cinco vezes na semana.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Patrimônio ambiental das montanhas tropicais e suas estratégias de governança: construção de um modelo
participativo para o Monumento Natural (MONA) Pedra do Picu - Itamonte, MG

Roberto Marques Neto

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O município de Itamonte se localiza no sul do estado de Minas Gerais, perfazendo a tríplice fronteira com os
estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A totalidade de seu território está contida na Serra da Mantiqueira,
domínio de relevos tectônicos que, embora dotado de elevada fragilidade ambiental potencial, congrega um
quinhão significativo dos corredores ecológicos contínuos de Mata Atlântica. Em função de tais
especificidades, Itamonte encontra-se completamente contido em unidades de conservação de uso
sustentável e proteção integral, abrigando em seu território porções da Área de Proteção Ambiental (APA)
Mantiqueira, do Parque Estadual Serra do Papagaio e do Parque Nacional do Itatiaia, sendo depositário de
patrimônio ambiental de grande valor em termos de bio e geodiversidade, bem como no que tange à sua
diversidade cultural.
Mais recentemente, no entorno direto do Parque Nacional do Itatiaia, foi criada mais uma unidade de
conservação (UC) enquadrada na categoria de proteção integral, conforme o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC), e que se refere ao Monumento Natural (MONA) da Pedra do Picu. A motivação que
levou à criação dessa UC reside na elevada beleza cênica da área, na sua posição estratégica no entorno
direto de uma UC já consolidada, bem como em função da significativa bio e geodiversidade regional, da qual
a MONA Pedra do Picu é de grande representatividade. Devido à sua criação ainda recente, o referido espaço
protegido, embora
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conte com conselho consultivo devidamente constituído, ainda não possui um plano de manejo, tampouco
diretrizes gestoras sensíveis aos fatores de ameaça e aos serviços ambientais que a área fornece. Dessa
forma, a interface entre pesquisa e extensão estabelece a complementaridade necessária de ações voltadas
para a diagnose ambiental, elaboração de roteiros metodológicos para plano de manejo, proposição de
diretrizes gestoras e treinamento do conselho consultivo para o planejamento e governança democrática da
área, ações estas que delimitam os objetivos do presente projeto e norteiam suas estratégias metodológicas.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

“Doença cardiovascular e o universo feminino: da prevenção à redução de danos”

Maria Augusta De Mendonça Lima

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte entre as mulheres sendo, nos Estados Unidos da
América, a responsável por 1 de cada 3 mortes femininas. Dados específicos do gênero, focados em doenças
cardiovasculares, não são coletados rotineiramente nem traduzidos para a prática clínica. Nas últimas
décadas, tem-se observado redução na mortalidade para homens e mulheres, especialmente na faixa etária
acima de 65 anos. Contudo, houve estagnação na incidência e mortalidade de doença coronariana,
especificamente entre mulheres mais jovens (abaixo de 55 anos). A maior parte do que sabemos sobre
diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas vem de pesquisas feitas com homens de meia-idade, e a
partir destas informações, extrapolamos esses dados para as mulheres. Maior reconhecimento da prevalência
de fatores de risco tradicionais, e seu impacto diferencial nas mulheres, bem como o conhecimento de fatores
de risco não tradicionais emergentes, exclusivos ou mais comuns em mulheres, contribuiriam para uma nova
compreensão dos mecanismos que levam a estes piores resultados nas mulheres. No intuito de identificar o
perfil destas características entre as mulheres, de explorar o seu conhecimento acerca da DCV ser a principal
causa de morte entre as mesmas, de conhecer os fatores de risco mais prevalentes, elaboramos um
questionário rápido, elucidativo, com letramento adequado a qualquer grau de escolaridade, onde arguimos
quanto aos sinais e sintomas mais comuns para infarto agudo do miocárdio. Baseado nas respostas
realizadas, o presente projeto consiste em realizar educação em saúde, imediatamente após o inquérito, para
poder transformar conceitos errôneos. Este projeto, endereçado ao sexo feminino, tem como objetivo,
percorrer áreas de grande prevalência de mulheres, incluindo salas de espera de ambulatórios de atenção
primária, clinicas especializadas, especialmente as saúde da mulher, feiras livres e shoppings, onde após os
inquéritos realizados, pretende-se a ministração de pequenas palestras, distribuição de panfletos informativos
sobre o que são fatores de risco para DCV, informações sobre os sintomas mais frequentes da síndrome
coronariana aguda, como chegar ao atendimento. Desta forma, e mantendo esta intervenção continuada nos
locais sugeridos, esperamos contribuir para a melhor conscientização das mulheres, ampliando
conhecimentos sobre prevenção cardiovascular, estimulando maior adesão às mudanças do estilo de vida
que impactam desfavoravelmente o desenvolvimento e crescimento da DCV.
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