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INTEGRE - Inteligência Esportiva Gera Resultado

Heglison Custodio Toledo

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O desenvolvimento do esporte no cenário atual, requer algumas adaptações, reflexões e compreensões
acerca da nova era presente nas relações humanas, de negócios, estruturais, assim como, nas relações
esportivas e em todas as esferas que compõem o esporte. Neste particular, a capacidade tecnológica tem
evoluído de forma muito dinâmica e neste espectro não somente a tecnologia em si, mas também em suas
plataformas ou suporte. Neste sentido, a capacidade de troca de informação e de comunicação potencializa
em dimensões astronômicas a capacidade humana de captar e trocar informações. Iniciativas indicam que a
indústria do esporte está avida para que seja explorado os avanços em hardware e software, tecnologia e
análise de dados. O incentivo para aprender e inovar será uma constante neste ambiente do esporte, é
necessário estimular e fomentar a consolidação de ambiente criativo e formador de estudos e ações de
impacto, visto que a realidade em cena, aponta para soluções e facilidades, tanto no âmbito do treinamento,
aperfeiçoamento quanto no planejamento e desenvolvimento de métricas teóricas capazes de direcionar
soluções que aprimorem a capacidade humana. Essa realidade já começou necessitando reflexão, discussão
e direcionamentos para que todas as transformações disruptivas sejam absorvidas e que possam beneficiar
as próximas gerações. Sendo assim, justifica-se um projeto de extensão com interface a pesquisa que busque
analisar dados, comportamentos e impactos no resultado esportivo, implantando um sistema de inteligência
para capturar as informações alcançadas com tecnologia condizente com o momento atual. A estrutura de Big
Data, é uma ferramenta inserida no contexto da era da Informação que permite ao projeto maior capacidade
de tomar decisões acertadas e definir o melhor caminho a seguir, esta ferramenta será utilizada para compilar
os dados gerados diariamente na execução dos projetos esportivos e estes dados, serão captados por
diferentes formas, seja através de filmagens, através de observações, anotações, registros e/ou outras
possibilidades tecnológicas que por ventura sejam capazes de facilitar a captação de dados, como drones,
GPS, velocímetros e ou outros instrumentos. Desta forma, os projetos esportivos de extensão, poderão ter
uma atuação mais precisa a partir da geração de um grande volume de dados e possibilitar a melhoria da
gestão e o suporte ao desenvolvimento dos projetos de extensão esportivos. O Projeto Inteligência Esportiva
Gera Resultados – INTEGRE, visa desenvolver suas atividades de extensão com uma característica marcante
de um intenso envolvimento das atividades de ENSINO e PESQUISA em conjunto com as atividades de
extensão.
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Cuidando de quem cuida: A valorização da saúde mental do trabalhador na Atenção Básica.

Patricia Aparecida Baumgratz De Paula

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A proposta de projeto “Cuidando de quem cuida: A valorização da saúde mental do trabalhador na Atenção
Básica” procura articular ensino-pesquisa e extensão na busca pela melhoria das condições de saúde mental
do trabalhador, em Governador Valadares. Nesse contexto, a partir da aplicação de mecanismos didáticos e
interativos, objetiva-se democratizar o acesso à informação acerca da rede de serviços em saúde do
trabalhador (ST) no município, bem como levantar informações acerca das principais demandas da
população-alvo. Desse modo, essa proposta se orienta pela confecção de material informativo, encontros nas
Unidades de Saúde, estímulo à participação do maior número possível de servidores e levantamento de
dados acerca da temática. Valorizar as necessidades em saúde mental do trabalhador é comprovadamente
capaz de melhorar a qualidade de vida do mesmo, como também a qualidade dos serviços ofertados por ele.
Considerando a factibilidade das ações propostas, busca-se, por meio destas, promover o trabalho
interprofissional e integrar discentes de diferentes cursos, docentes e trabalhadores da área da saúde na
busca por um objetivo comum: informar sobre os serviços em saúde ofertados, os quais se enquadram como
direitos do trabalhador, e incentivar a utilização dos mesmos. Em suma, o impacto esperado não se restringe
ao âmbito individual, mas também abrange a equipe de saúde e os usuários do sistema, sendo, portanto,
coletivo.
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ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1

Tania Maria Barreto Rodrigues

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica, decorrente da destruição das células ß
pancreáticas, ocasionando deficiência completa de insulina (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019). De
acordo com a International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (2018), houve um aumento global na
incidência de DM1 nos últimos anos, o qual ocorre em quase 90% das crianças e adolescentes com diabetes.
Segundo a International Diabetes Federation (2019), estima-se que cerca de 1.110.000 crianças e
adolescentes abaixo de 20 anos têm o diagnóstico de DM1. O Brasil é o terceiro país do mundo com maior
incidência e prevalência de DM1 entre 0 e 14 anos,  ficando atrás apenas dos E.U.A. e Índia. Nesta faixa
etária, temos cerca de 7000 novos casos anualmente e 51000 diagnosticados. Pacientes com DM1 podem ter
uma vida saudável, desde que sejam disponibilizados suprimento de insulina de forma ininterrupta,
equipamentos para monitorização glicêmica, educação em diabetes e suporte multidisciplinar adequado. O
bom controle glicêmico desses pacientes reduz a incidência de complicações agudas (cetoacidose diabética,
hipoglicemia), assim como as crônicas, a nível cardiovascular, renal, oftalmológico, neurológico,
principalmente nessa população que ao chegar na idade adulta, terá vários anos de DM1. Desta forma, torna-
se imprescindível que a nível de saúde pública seja disponibilizado o melhor atendimento possível a esta
clientela específica, através de uma equipe multidisciplinar. O objetivo deste projeto de extensão é criar no
município de Governador Valadares, o programa ¿Atendimento Multidisciplinar à Criança e Adolescente com
Diabetes mellitus tipo 1¿, destinado aos pacientes, cuidadores e familiares, que será implementado através do
atendimento clínico presencial multiprofissional associado ao  desenvolvimento da proposta de ¿Educação em
Diabetes tipo 1, que poderá ser realizada por via remota (principalmente durante a pandemia Covid-19) e/ou
presencial. O atendimento integrado é fundamental para garantir a qualidade do cuidado ao paciente. Diante
disso, os pacientes serão submetidos a avaliação endocrinológica, com prescrições individuais pertinentes a
cada um. Em relação ao acompanhamento nutricional, receberão orientações sobre a alimentação, bem como
sobre o método de contagem de carboidratos de forma que possam apresentar um melhor controle glicêmico.
A avaliação bucal envolverá o diagnóstico precoce de alterações como doenças periodontais e cárie. O
programa será executado por docentes da UFJF-Campus GV dos departamentos de Medicina (Pediatria-
Endocrinologia Pediátrica e do Adolescente), Odontologia e Nutrição. Diante do progressivo aumento de
crianças e adolescentes com DM1 torna-se necessário que os discentes de áreas da saúde estejam
preparados para o atendimento dessa população. Portanto, o projeto terá como componentes,  discentes dos
cursos de medicina, nutrição e odontologia. Este projeto em interface com a pesquisa, está associado ao
projeto de pesquisa ¿Avaliação da saúde bucal de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1
atendidos na Policlínica Municipal de Governador Valadares¿ aprovado no CEP ¿ UFJF nº 4.134.317. A
princípio, até a liberação pelas autoridades sanitárias para atividades presenciais, o projeto terá início de
forma remota, através de contato telefônico com as coordenadoras das unidades de saúde do município e a
seguir com os pacientes e familiares. A partir daí, após orientações sobre o programa, serão disponibilizadas
atividades online com temas variados relativos a DM1 para aqueles que concordarem em participar. E ao se
iniciar o atendimento presencial será realizada avaliação multidisciplinar como descrita anteriormente. Além
das discussões teóricas semanais entre docentes e discentes, serão discutidos também a programação das
atividades remotas, o atendimento presencial e a conduta específica para cada
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paciente. Todos as atividades realizadas serão descritas pelos alunos, como forma de aprendizagem, assim
como a elaboração de artigos científicos relacionados ao tema, além da experiência única neste atendimento
especializado multidisciplinar.
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SORRISO DO AMANHÃ

Janaina Cristina Gomes

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto Sorriso do Amanhã é um projeto interdisciplinar que envolve conhecimentos de diversas áreas da
Odontologia. A finalidade do projeto é trabalhar nas creches e escolas municipais de Governador Valadares
que atendem um grande número de crianças e adolescentes com maior vulnerabilidade social. As atividades
do projeto serão desenvolvidas especificamente com crianças e adolescentes de quatro(4) a dezessete(17)
anos da Escola Municipal Vicente Petronilho de Oliveira, situada no distrito Córrego dos Bernado, da cidade
de Governador Valadares. Estudantes e docentes da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus
Governador Valadares (UFJF-GV) realizarão atividades educativas direcionadas para a realidade do público
alvo. Interagindo com as crianças e adolescentes da escola e o contexto no qual elas se inserem, incluindo os
familiares e servidores da localidade da escola, este projeto tem como objetivo contemplar a prevenção de
doenças, promoção à saúde e educação das crianças, com atividades lúdicas, contribuindo para melhoria das
condições de vida das mesmas e das pessoas de seu convívio. O município de Governador Valadares tem
hoje quase 80 (oitenta) escolas/creches municipais. O projeto será desenvolvido privilegiando uma
metodologia participativa, de forma a envolver comunidade, alunos e colaboradores trabalhando em uma
parceria mútua. As atividades do projeto serão discutidas e analisadas pela secretaria municipal de educação
do município e depois serão encaminhadas a direção da escola, para agendamento prévio de datas das
atividades.
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Caracterização dos componentes e determinação da prevalência da Síndrome Metabólica em Governador
Valadares MG

Maisa Silva

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Síndrome Metabólica (SM) representa um grande problema de saúde pública no Brasil no que se refere ao
impacto na saúde da população causado por seus componentes isoladamente, bem como, em conjunto. A
existência concomitante de três dos cinco fatores, sendo esses, hipertensão arterial, alterações na
homeostase da glicemia, obesidade abdominal, aumento de triglicerídeos e redução do HDL caracterizam a
SM. O presente projeto de extensão com interface em pesquisa pretende, determinar a prevalência e
caracterizar a síndrome metabólica nas regiões II, V, VII e VIII de Governador Valadares que é composta por
24  bairros dentre eles cita-se os bairros São Pedro, Senhora das Graças, Santa Efigênia, lha dos Araújos e
Lourdes. Simultaneamente, em concordância com os preceitos da Extensão Universitária pretende
desenvolver habilidades educativas e metodológicas junto ao corpo discente. Os sujeitos da pesquisa serão
selecionados mediante sorteio e será calculado o número de indivíduos a ser sorteado por processo aleatório
simples proporcionalmente ao número de moradores das regiões II, V, VII e VIII. A coleta de dados será por
meio de aplicação de questionário para levantamento de dados socioeconômicos e de saúde, medidas
antropométricas, medida da pressão arterial e exame de sangue para dosagem de triglicérides, colesterol
presente nas lipoproteínas de alta densidade e glicemia. Os exames de sangue serão realizados por
laboratório especializado. Também será elaborada e confeccionada uma cartilha explicativa sobre a síndrome
metabólica que será entregue ao voluntário no momento da coleta de dados. Este projeto tem papel
fundamental de alto valor epidemiológico que ampliam as ações interdisciplinares para a promoção da saúde,
prevenção da SM e agravos nas comunidades de Governador Valadares.
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ECOS NA CIDADE: DEBATENDO ECONOMIA E SOCIEDADE NAS ESCOLAS

Carlos De Faria Junior

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Projeto ECOS NA CIDADE pretende atender Instituições de Ensino públicas e privadas, promovendo nas
mesmas debates dobre filmes e documentários em consonância com os interesses e a realidade das
respectivas instituições. Inicialmente, o Projeto pretendia abarcar não apenas tais espaços, mas também
locais públicos - Centros Culturais, associações, cineclubes, etc.
Contudo, na vigência presente, devido a pandemia, nossos eventos em locais públicos foram suspensos e,
como nossas atividades em Instituições de Ensino médio e fundamental superavam muito em números
nossas expectativas, demandando maior atenção e trabalho, o Projeto ECOS NA CIDADE terá seu foco
principal nestas instituições. Caso os locais públicos sejam liberados até o fim de 2020 ou no início de 2021,
retomaremos nossos contados com os espaços públicos que já estavam marcados para nossas atividades,
mas preferimos no momento apresentar o projeto de acordo com as projeções que temos a respeito dos
efeitos da pandemia.
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.
A experiência do da vigência anterior do projeto ECOS NA CIDADE prova que os alunos responsáveis, tanto
presencialmente como no período da pandemia, desenvolveram suas atividades de forma bastante
satisfatória, demonstrando domínio de conteúdo em relação aos filmes e à temática abordada, capacidade
plena de relacionamento tanto com discentes quanto com docentes das instituições onde desenvolvemos
atividades e de organização dos mesmos, e uma forma muito lúcida e próxima do público alvo durante os
debates, procurando explorar a realidade dos alunos, seus anseios e expectativas, buscando e realizando a
participação dos mesmos e, com isso, desenvolvendo o pensar e a criticidade em torno dos conceitos de
economia e sociedade e à própria realidade. Salvo as especificidades de cada instituição e de cada região do
município de Governador Valadares, podemos afirmar sem sombra de dúvida que todos os nossos objetivos
foram atingidos, e inclusive há escolas em que o evento se repetiu e outras que já solicitaram novos eventos.
Este fato - bem como o engajamento dos alunos pertencentes a equipe do Projeto - criaram ânimo e
entusiasmo entre bolsistas e voluntários, o que faz com que o Projeto se desenvolva sem muitos entraves e
que os mesmos sejam resolvidos, desde o contato inicial com a Instituição de Ensino até a realização do
evento.
Durante o período da pandemia, procurando inclusive seguir rigorosamente as diretrizes da Pró-Reitoria de
Extensão da UFJF, estamos desenvolvendo nossas atividades totalmente de forma remota, utilizando
sobretudo as plataformas Zoom e Google Meets. Isto não tem alterado os
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nossos resultados, embora as Instituições de Ensino apresentem variações, sobretudo em termos de
participação discente, devido a realidade e possibilidade de cada uma destas instituições e, sobretudo, da
possibilidade ou não de acesso por parte dos alunos aos meios digitais.
Nossos eventos são Lives onde o aluno pode se apresentar e participar do debate de forma áudio-visual ou
em chat, e pretendemos continuar deixando os alunos bem a vontade para isso - o que os leva muitas vezes a
iniciar no chat e passar para o áudio-visual durante um debate.
É importante salientar que s alunos envolvidos na equipe do Projeto ECOS NA CIDADE tiveram ou tem um
sólido laboratório nos eventos do Projeto ECOS NO CINEMA, vigente pela PROEX-UFJF.
Por fim destacamos a importância da discussão e prática da inclusão em nosso Projeto, em todos os sentidos.
Referente a esta questão, o problema mais próximo no período de pandemia é o da inclusão digital, e
estamos procurando resolver da melhor forma possível, sobretudo respeitando - como afirmamos
anteriormente - as realidades das instituições e dos espaços onde desenvolvemos nossos eventos.
Estas são, portanto, as principais características do Projeto ECOS NA CIDADE.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ciência para o povo: desvelando os desastres da mineração em Minas Gerais

Miguel Fernandes Felippe

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Em praticamente cinco anos desde o crime ambiental da Samarco na bacia do rio Doce e mais de um ano da
nefasta tragédia decorrente do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, a ciência brasileira se
redirecionou para compreender as causas e consequências dos desastres ambientais da mineração. Grandes
esforços foram empreendidos nos mais diversos campos do conhecimento, mas pouco disso chegou de fato à
população. Em parte, isso é devido ao distanciamento que existe entre a Universidade e a sociedade,
motivado por inúmeras questões, dentre elas, a linguagem da comunicação científica tradicional. Diante disso,
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. Nesse cenário, a divulgação
científica emerge como um caminho para o empoderamento popular. Propondo integrar-se ao Programa
Minas de Lama (Edital 12/2019-PROEX-UFJF), este projeto busca promover o diálogo entre extensão e
pesquisa para reduzir o distanciamento entre academia e sociedade, promovendo a divulgação de pesquisas
acadêmicas sobre as questões socioambientais dos recentes desastres tecnológicos da mineração. Propõe-
se a produção de material em linguagem acessível, usando o suporte de mídias gratuitas de longo alcance,
para transmissão de informações científicas sobre os desastres. Com a herança produzida pelo Programa
Minas de Lama e seus projetos associados, e 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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Narrativas de vida - crônicas sobre cotidiano, saúde e prevenção

Claudia De Albuquerque Thome

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

No momento em que vivemos uma pandemia, com necessidade de afastamento social, as produções
midiáticas têm potencializado sua função de informação e entretenimento, o que se revela no aumento da
audiência na televisão e no engajamento do público. A experiência do confinamento trouxe sentimentos,
reflexões, dúvidas e situações novas, em que o telejornalismo foi ainda mais referendado como espaço das
informações sobre o mundo lá fora, com as notícias do presente, no momento em que outras produções,
incluindo as telenovelas, tiveram que trazer narrativas passadas, em reprises nas telas. Nesse contexto,
torna-se ainda mais urgente que o espaço universitário se fortaleça como potencial produtor de conteúdo com
narrativas inclusivas a serem distribuídas para moradores da cidade, em uma permanente troca e
representação de personagens, situações, reflexões sobre o momento atual, que desperta sentimentos,
memórias, pensamentos sobre a vida, diante de tanta notícia de morte. Na web, tais narrativas podem gerar
laços sociais (RECUERO, 2014), conexões afetivas e espaços de troca. Diante do que está exposto, o projeto
traz a perspectiva de produção de narrativas em formato de crônicas, em vídeo e em podcasts, para que
sejam disponibilizadas nas redes sociais e também enviadas a públicos específicos, como pacientes em tele-
orientações e acompanhamento contínuo, por intermédio de docentes da Medicina da UFJF, assim como
adultos e idosos da cidade, através de grupos locais como conselhos comunitários e casas de cultura,
incluindo os beneficiários do Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de
Envelhecimento da UFJF. Nesse sentido, é importante ressaltar também que essa produção de narrativas tem
como objetivo a produção de conteúdo confiável para grupos fragilizados, em um movimento de
fortalecimento da produção científica e de combate à desinformação, em uma parceria interdisciplinar entre
Comunicação, Serviço Social e Medicina, mais especificamente com o Polo sobre Processo de
Envelhecimento e o departamento de Endrocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina da UFJF. O
projeto parte do pressuposto que informação certificada sobre saúde e prevenção pode salvar vidas. Tais
informações serão levadas ao público em formatos de crônicas sobre o cotidiano que se espera mostrar, com
orientações médicas como base do trabalho, em busca de um estudo também sobre a linguagem a ser
adotada, as estratégias narrativas audiovisuais mais efetivas, questões que atravessam as pesquisas em
andamento no grupo e que são relevantes para os três campos de saber.
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Matemática e Jogos

Reginaldo Braz Batista

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Este projeto objetiva promover o ensino, aprendizagem e divulgação da Matemática através de Jogos.
Buscamos atender estudantes e professores de escolas da região em ações de extensão com foco principal
na criação de uma “Ludoteca Virtual” para o compartilhamento de jogos para o ensino de Matemática e de
artigos de divulgação sobre a relação entre jogos e esta disciplina.
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AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE O USO CORRETO DO ESPAÇADOR: EFETIVIDADE DESSAS AÇÕES

Teresa Cristina Ribeiro Lopes

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O presente projeto tem o objetivo de orientar profissionais da saúde e da educação quanto à técnica correta
do uso do espaçador nas terapias inalatórias de crianças e adolescentes, visando promover a adesão ao
tratamento profilático e o uso correto das medicações. A proposta é conscientizar esses profissionais que
atuam em ambiente escolar e nas UBSs e UPAs de Juiz de Fora e lidam frequentemente com pacientes
pediátricos sobre a importância da profilaxia para reduzir exacerbações de afecções respiratórias. As ações
educativas a que se propõe serão realizadas através de palestras educativas e divulgação de material
informativo, associadas à execução de pesquisa científica relacionada ao tema.
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Núcleo de Prática Contábil

Elizangela Lourdes De Castro

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão “Núcleo de Prática Contábil” pretende promover o atendimento contábil-financeiro aos
registrados como Microempreendedor Individual (MEI), às  às instituições do terceiro setor ou Organizações
da Sociedade Civil (OSC) que prestam atendimento socioassistencial e à população de Governador Valadares
e arredores.
O atendimento ao Microempreendedor Individual refere-se à formalização e orientação quanto aos seus
direitos e obrigações junto às Receitas Federal, Estadual e Municipal, possíveis parcelamentos de débitos,
além das orientações contábeis para melhoria do negócio. Para as Organizações da Sociedade Civil, o
atendimento abrangerá apoio a realização de prestação de contas, na construção de projetos para captação
de recursos, bem como outros processos burocráticos relacionados a gestão dessas entidades. Para os
cidadãos de forma geral o atendimento será fornecido em relação a educação fiscal, financeira e tributária,
bem como demais atendimentos relacionados à pessoa física junto à órgãos dos governos.
O atendimento será realizado pelos alunos, sempre com a supervisão de um dos professores que atuam no
projeto. Será realizada a divulgação junto ao público alvo das atividades oferecidas, assim como os horários
de atendimentos estabelecidos para o funcionamento do projeto. O projeto buscará promover maior interação
entre a Universidade, os alunos e a sociedade, através da cooperação mútua, além da qualificação dos
futuros profissionais da contabilidade e a prestação de serviços contábeis à população hipossuficiente,
fortalecendo a imagem do curso e da Universidade perante a sociedade no desenvolvimento da cidadania.
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Suporte psicossocial para residentes multiprofissionais de saúde de um hospital universitário público

Edelvais Keller

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Introdução: A exposição direta aos riscos decorrentes do trabalho em saúde no contexto pandêmico pode
acarretar danos significativos à saúde mental dos profissionais que se encontram na linha de frente da
pandemia. O presente de extensão com interface com a pesquisa: “Suporte psicossocial para residentes
multiprofissionais de saúde de um hospital universitário público”,  emerge de uma demanda apresentada pela
Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), visando ampliar as ações do  projeto  “Suporte
psicológico a profissionais de saúde na pandemia de COVID-19”, com foco em todos os profissionais da
saúde trabalhadores do hospital. Observou-se, porém, a necessidade de um espaço específico, em grupo,
direcionado  aos residentes. Objetivo: Ofertar suporte psicossocial a residentes multiprofissionais de saúde do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - MG, que estão atuando durante a
pandemia de COVID-19 e avaliar seus efeitos na redução do stress no trabalho. Justificativa: Este projeto se
justifica pela necessidade de oferta de um suporte psicológico aos residentes multiprofissionais devido ao
grande risco de contaminação de COVID-19, alto nível de stress no contexto da pandemia e risco de
adoecimento mental na execução do seu trabalho. Método: Primeiramente serão realizadas reuniões virtuais
de acolhimento dos participantes de acordo com as suas demandas. Depois disso serão ofertadas  9 oficinas
remotas semanais (ou quinzenais), com a duração de uma hora e meia cada, denominadas de "Oficinas
Virtuais para a Redução de Stress e Promoção do Bem Estar no Trabalho”.  Para a realização das oficinas
virtuais serão utilizadas as plataformas Google Meet ou o Zoom e serão divulgadas por meios eletrônicos. A
intervenção com os grupos será realizada em quatro momentos: 1ª. Fase: Acolhimento individual e grupal dos
residentes, de acordo com a demanda psicológica dos mesmos, sem definição prévia do número de
encontros; 2ª. Fase: Problematização da realidade vivida no hospital no contexto da pandemia pelo COVID-19
e 1 encontro, na busca coletiva de hipóteses ou alternativas intermediárias de solução; 3ª. Fase: Realização
de 5 encontros com temas e práticas de "Mindfulness Based Stress Redution (MBSR)", para a redução do
stress e da ansiedade. 4ª. Fase: 3 oficinas de ações de psicoeducação baseadas nos princípios da Psicologia
Positiva que possam contribuir na promoção da saúde mental e no aumento do bem estar no trabalho.
Avaliação dos resultados: Os resultados das intervenções serão avaliados pelos participantes no final destas
ações remotas de extensão, nas quais serão convidados a relatarem suas impressões sobre a experiência
vivida, impactos no seu cotidiano, no contexto do seu trabalho e em relação à pandemia pelo COVID-19.
Redação de Relatório Final para a PROEX-UFJF e de um artigo científico de Relato de Experiência.
Palavras-chave: stress; residentes multiprofissionais de saúde; COVID-19; Mindfulness; Psicologia Positiva
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Origens e Horizontes - pesquisa documental e democratização da informação

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto de extensão busca auxiliar os atendidos a desenvolverem uma consciência ampliada sobre a sua
origem e condição atual, considerando-se os institutos jurídicos, políticos, sociais e econômicos que
influenciam/influenciaram a sua trajetória familiar. Para tanto, contribui para a democratização e divulgação de
fontes primárias de identificação das origens familiares, além de atuar na pesquisa e divulgação de
informações sobre acesso a direitos decorrentes de tais origens. Auxilia, portanto, na construção da
genealogia familiar, na identificação e informações sobre acesso a fontes diversas, buscando a ampliação dos
horizontes de ação dos indivíduos e das famílias dos atendidos. Desse modo, a ação extensionista requer
pesquisas documentais que, quando transcritas e publicizadas, beneficiam outros indivíduos (leigos ou
cientistas) que dependem de dados dessa natureza para as análises que se propõem realizar. Ao reconstruir
e mapear as trajetórias familiares, contribui diretamente para os estudos relacionados à história e sociologia
do direito, a partir de uma abordagem micro. O trabalho de extensão e pesquisa realizada pela equipe do
projeto, mas também pelo atendido como sujeito ativo na busca por suas origens, permite uma relação de
socioanálise, empatia e interesse pela história local, regional e até mesmo no plano internacional, na medida
em que localiza os indivíduos no espaço e tempo por referência a seus antepassados.
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Enurese Noturna Primária nos Pacientes com Obstrução das Vias Aéreas Superiores

José Murillo Bastos Netto

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A enurese noturna é um dos problemas urinários mais comuns na criança, sendo uma das principais causas
de consulta ao pediatra por problema urológico. Aproximadamente, 15 % das crianças com 5 anos de idade
apresentam enurese noturna, sendo que, a cada ano, 15 % dessas crianças evoluem para cura. A enurese
noturna é causa importante de queda na auto-estima da criança, levando a inúmeras conseqüências, como
dificuldade de relacionamento social adequado, baixo rendimento escolar, baixa assertividade, timidez,
impotência e baixa auto-imagem. Vários estudos demonstraram que, após o tratamento e a melhora da
enurese noturna, as crianças readquirem a auto-estima e começam a apresentar melhor desempenho escolar.
A  obstrução  de  vias  aéreas  superiores  (OVAS)  está  presente  em  27%  de  toda  a  população pediátrica
(1),  podendo  ser  causada  por  alterações  anatômicas  nasais  e/ou  orofaríngeas,  sendo  a hipertrofia
adenotonsilar  a  causa  mais  incidente  (2).   A  enurese  noturna (EN),  caracterizada  pela  ocorrência  de
ao  menos  2  episódios  semanais  de perda  urinária  durante  o  sono,  em  pacientes  maiores  de  5  anos
de  idade  (3)  pode  estar  diretamente relacionada  a  OVAS,  já  tendo  sido  estimada  numa  prevalência
que  varia  de  8  a  47%  das  c rianças  (4).
O presente projeto objetiva avaliar o perfil hormonal (BNP e ADH) em crianças enuréticas com e sem
obstrução de vias aéreas superiores antes e depois do tratamento.
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Protótipo de Dispositivo Vestível e Aplicativo Móvel para Monitoramento dos Parâmetros de Saúde para
COVID-19

Fabricio Martins Mendonca

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, expôs problemas na infraestrutura
e prestação de serviços de saúde à população, mas também problemas relacionados com falta de informação
correta, precisa e relevante para apoiar gestores e profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia. No
presente projeto, defende-se o uso de tecnologias que promovam inovação como uma solução potencial para
endereçar os problemas da falta de informação precisa, e no tempo requerido, para apoiar profissionais de
saúde no combate a COVID-19. Nesse sentido, o objetivo principal desta pesquisa é o desenvolvimento de
um protótipo de hardware vestível e um aplicativo móvel a serem utilizados no monitoramento de indivíduos
como casos suspeitos ou diagnosticados com a COVID-19. Para cumprir tal objetivo, será conduzida uma
pesquisa de caráter exploratório, aplicada e bibliográfica, com procedimento de coleta de dados através de
um estudo de caso de pacientes atendidos por um profissional de saúde do Hospital Universitário da UFJF.
Como resultados esperados, pretende-se auxiliar os profissionais da área no cuidado à saúde de seus
pacientes, através de informações precisas e mais ágeis para tomada de decisão clínica em casos da COVID-
19 e também outras doenças que demandam acompanhamento médico.
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Centro de Estudos do Varejo (CEV)

Antonio Carlos Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O mercado varejista, ou simplesmente varejo, é o setor que atende diretamente o consumidor final. O
mercado varejista apresenta um papel histórico no desenvolvimento econômico da quase totalidade dos
países e permanece sendo um dos pilares da manutenção social, por meio da arrecadação de tributos ou pela
oferta de mão-de-obra. O setor varejista é um dos principais setores responsáveis pela sustentabilidade da
economia de Governador Valadares. O setor, composto por micro e pequenas empresas, é responsável pela
geração de um número expressivo empregos formais e têm grande impacto no PIB local, comumente
apresenta números de crescimento expressivos e está sempre na mira de empreendedores em busca de
oportunidades. O varejo vem sofrendo transformações rápidas e por isso, iniciativas para o desenvolvimento
do setor tem sido cada vez mais demandadas. Nesse sentido, com o intuito compreender o perfil do setor
varejista e seus principais desafios no âmbito local, o Centro de Estudos do Varejo (CEV), tem como objetivo
gerar conhecimento e ser disseminador de conteúdo, oferecendo soluções para problemas crônicos do varejo
valadarense. O projeto de extensão, com protagonismo dos discentes, também permitirá seus membros a
aprofundarem seus conhecimentos em contato com a realidade local, tornando-se mais qualificados para
mercado de trabalho. Além disso, o CEV buscará a criação de parceria com entidades interessadas na
proposição medidas para aumento da competitividade do setor.
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PROJETO DE EXTENSÃO BENEFÍCIOS FISCAIS PARA PESSOAS COM DOENÇAS GRAVES NA
MODALIDADE REMOTA

Elizabete Rosa De Mello

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

Este Projeto de Extensão é pioneiro no Município de Juiz de Fora por tratar de tema relevante a uma camada
da população que vive à margem da sociedade, digamos que esquecida, ou seja, às pessoas com doenças
graves. O tema refere-se aos benefícios tributários que muitas pessoas com doenças portadoras de câncer e
outras doenças sequer têm conhecimento. Esses benefícios serão tratados nas esferas Federal, Estadual e
Municipal, todavia, limitar-se-á às isenções gratuitas concedidas pela União, Estado de Minas Gerais e
Município de Juiz de Fora, com o objetivo informativo, já que palestras serão realizadas de forma remota e
veiculadas na página do Facebook da ASCOMCER, bem como folhetos informativos sobre o tema serão
distribuídos às pessoas portadoras de câncer e seus familiares que frequentam a ASCOMCER. E será
elaborado um artigo científico onde serão tratados os resultados da pesquisa e a experiência dos alunos
nesse Projeto.
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LAVID - LABORATÓRIO DE PESQUISA E ASSESSORIA JURÍDICA EM VIOLÊNCIAS INSTITUCIONAIS E
DIREITOS HUMANOS

Joana De Souza Machado

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O LAVID – Laboratório de Pesquisa e Assessoria Jurídica em Violências Institucionais e Direitos Humanos – é
um projeto de extensão vinculado ao Programa de Extensão Centro de Referência de Promoção da Cidadania
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Não-Binários e Intersexuais (CeR-
LGBTQI+).
Dentre os objetivos gerais do CeR LGBTQI+, encontram-se o atendimento psicossocial e de direitos
humanos; promoção de atividades de levantamento e disseminação de informações, de comunicação, de
formação e de produção de conhecimentos sobre a população LGBTQI+; capacitação sobre políticas e
direitos LGBTQI+, através de diversas atividades de extensão, grupo de estudos, curso de extensão,
seminários, rodas de conversas, cine-debate, grupos reflexivos; orientações e acolhimentos diversos,
pesquisas, materiais em redes sociais e didático-educativos voltados sobre o universo das políticas e direitos
de LGBTQI+.
O CeR-LGBTQI+ propõe-se, por meio de parcerias em rede, a funcionar como articulador e propulsor de uma
rede de proteção e garantia de direitos à população LGBTQI+ em Juiz de Fora, fortalecendo-a e envolvendo-a
nos temas de políticas e dos direitos de LGBTQI+, buscando conciliar formação-pesquisa-intervenção sobre a
situação dos direitos humanos.

Por meio do LAVID, objetiva-se especialmente a execução e aprofundamento de um conjunto de ações
extensionistas de caráter contínuo, previstas no eixo de defesa de direitos humanos do Programa CeR-
LGBTQI+, bem como articulá-las a investigações científicas sobre violências institucionais relacionadas a
dissidências sexuais e de gênero, no sentido de fortalecer a ação transformadora da pesquisa sobre a
situação de grupos de vulnerabilidade politicamente induzida ou ampliada, mediante troca de saberes entre
extensionistas, pesquisadores e sociedade.

Nesse contexto de cooperação horizontal e interdisciplinar, o LAVID se estrutura tendo por foco estratégias
coletivas de avanço nas agendas de direitos humanos e a dinâmica  das violências institucionais, pensadas
sob a perspectiva da interseccionalidade, tendo em vista a dependência de condições materiais e simbólicas
próprias da sociedade para a efetivação de direitos e de políticas públicas. Considerando-se a alocação
diferencial da condição precária de vida entre as pessoas (BUTLER, 2016), o campo jurídico é situado e
mobilizado por este projeto do ponto de vista tático da luta política, sublinhando-se as suas limitações e
potencialidades enquanto modelagem social.

Articula-se, assim, por meio do LAVID, assessoria jurídica e pesquisa atentas à importância não apenas
discursiva – mas concreta – de marcadores sociais de diferença e críticas à lógica punitivista e às opressões
que estruturam as próprias instituições constitucionalmente desenhadas como essenciais à justiça.

Em um contexto de acirramento de retrocessos no campo dos direitos humanos e de políticas sociais
(demonstrados por diversos indicadores socioeconômicos e mapas de violência), torna-se ainda mais
fundamental o aprofundamento do tripé ensino-pesquisa-extensão com efetiva interdisciplinaridade.
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Espera-se que com a presente proposta de extensão em interface com a pesquisa, materializada no LAVID -
Laboratório de Pesquisa e Assessoria Jurídica em violências institucionais e direitos humanos, seja possível
não apenas contribuir para a estruturação de um relevante “braço” do CeR LGBTQI+, Programa de Extensão
ativo da UFJF, no enfrentamento do quadro de injustiças, de violações e violências, mas também contribuir
para uma educação jurídica socialmente referenciada, para a produção de pesquisa mediante troca de
saberes, de que decorram produção de conhecimento e tecnologias sociais sensíveis ao contexto da cidade
de Juiz de Fora e ao contexto brasileiro.

Nosso público-alvo são grupos de vulnerabilidade politicamente induzida ou ampliada (especialmente pessoas
LGBTQI+); profissionais das políticas públicas; da rede de proteção social, de direitos humanos; e estudantes
da UFJF.

O LAVID funcionará na Faculdade de Direito da UFJF, mas com atuação  também junto ao CeR LGBTQI+,
localizado na Casa Helenira Preta, da Faculdade de Serviço Social, da UFJF.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Acolhimento como prática de cuidado a estudantes do ensino superior

Sandrelena Da Silva Monteiro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Nos dias atuais, aos desafios próprios da vida acadêmica vem sendo acrescentada a tensão provocada pela
pandemia da COVID-19. Dentre as propostas de atenção e cuidados voltados ao âmbito da educação,
normalmente privilegia-se os estudantes da Educação Básica, situação compreensível, por se tratar de
crianças e adolescentes. No entanto, há um outro público, não raras vezes esquecido nestas propostas: os
estudantes do Ensino Superior. É especialmente para esse público que esse projeto de extensão em interface
com a pesquisa se volta. Tem como objetivo geral constituir-se em um espaço-tempo de acolhimento a
estudantes do Ensino Superior, buscando conhecer como estes têm vivido esse momento de pandemia da
COVID-19 e, respondido aos desafios de constituírem-se estudantes em tempos tão adversos. Considerando
que dentre as medidas de biossegurança recomendadas pelos órgãos de saúde está o distanciamento social
e com ele a suspensão das atividades presenciais, mas, optando pelo contato o mais próximo possível com
os estudantes, elegeu-se como metodologia a roda de conversa. Importante destacar que não se trata de uma
pretensa normalidade, mas uma tentativa de aproximação com os estudantes, de forma que possamos ouvi-
los e vê-los, ainda que mediados pela tela de um computador ou celular. Pretende-se que as rodas de
conversa, enquanto não possam acontecer presencialmente, sejam realizadas usando plataformas virtuais,
como a RNP e Google Meet, com periodicidade quinzenal. O acesso ao espaço se dará por um link
disponibilizado na página do Instagram do Grupo Acolhe.
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Divulgando a Ciência Animal

Andre De Camargo Guaraldo

DEPTO DE ZOOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Vivemos um momento de infeliz crescente descrédito e de desinteresse sobre os conhecimentos científicos
por uma parte da população. Nesse contexto, é premente a mobilização acadêmica para disseminar estes
conhecimentos ao público em geral, utilizando para tanto uma linguagem, recursos tecnológicos e veículos de
difusão adequados. Sendo o Brasil um grande produtor global de Ciência, há abundância de materiais
científicos de qualidade, especificamente na forma de artigos científicos, sendo a Zoologia uma das áreas
relevantes. Embora possua um caráter positivo, o grande volume de informação e de fontes de conhecimento
produzidas pela Ciência brasileira também pode produzir um efeito negativo sobre as pessoas, conhecido
como sobrecarga de escolhas. Como consequência, é frequente a sensação de indecisão das pessoas frente
à escolha sobre uma ou outra fonte de informações e, em casos extremos, porém frequentes, pode levar à
desistência do público em obter tal conhecimento. Assentindo a evidente falha de comunicação entre a
Academia e a comunidade não-acadêmica no que tange a divulgação científica e visando minimizar alguns
dos efeitos negativos da sobrecarga de escolha de informação científica sobre a população, esta proposta
utilizará o conhecimento científico produzido em instituições de pesquisa nacionais na área da Zoologia para
produção de vídeos de divulgação científica a serem difundidos pelas mídias sociais (Instagram, YouTube,
Facebook, Twitter). Todos os produtos serão direcionados ao grande público, independente de nível social,
escolaridade, credo e orientação política. Em linhas gerais, a proposta selecionará temáticas da Zoologia, e
suas múltiplas subáreas de relevância à população em geral, a partir de publicações científicas conceituadas
do corpo docente das instituições de pesquisa nacionais. Assim, uma das ações desta proposta será a de
atuar como um primeiro filtro técnico e eclético que minimize os efeitos negativos da sobrecarga de escolha
na população. Em seguida, o projeto realizará a interlocução entre cientistas e demais cidadãos mediante a
produção de vídeos curtos que sintetizem e divulguem os conhecimentos científicos em Zoologia. Para tal, a
proposta contará com uma equipe de discentes, previamente treinada na leitura e discussão críticas de artigos
científicos, em estratégias linguísticas de comunicação (p.ex. analogias, contextualização) e no uso de
tecnologias de edição de textos, imagens, áudios e vídeos. Deste modo, serão produzidos vídeos curtos de
três a cinco minutos que divulgam conhecimentos atuais produzidos pela ciência Zoológica brasileira, usando
como estratégias de captação do público-alvo as analogias e exemplificações contextualizadas no dia-a-dia
da população em geral, associadas a recursos audiovisuais atraentes e apelativos. Como consequência
natural, o treinamento e atuação em conjunto dos discentes componentes da equipe da proposta culminará na
expansão dos horizontes destes discentes no que tange o mercado profissional. Especificamente, a proposta
permitirá nestes discentes o aprimoramento de uma assembleia de habilidades desejáveis para os
profissionais de Ciências Biológicas, tais como sua atuação como agente crítico para a educação formal e
não-formal, disposto ao diálogo com diferentes públicos para difundir conhecimentos livres de preconceitos,
com perfil multi- e interdisciplinar de atuação, capazes de responder criativamente e com flexibilidade às
demandas constantes e mutantes do mercado de trabalho. Em relação à sociedade, esta proposta, além de
permitir a valorização da Ciência no país, tem grande potencial para produzir fundamentos e bases que
sustentem e fomentem interações mais estreitas e frequentes do terceiro setor com os Zoólogos, tais como
nos seguimentos de controle de pragas, manejo de fauna silvestre e bem-estar e comportamento de animais
domésticos. Adicionalmente, ao dotar o público de conhecimentos
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técnicos de qualidade em linguagem adequada, os produtos do projeto também possuem potencial para
fomentar ações sociais que culminem em políticas públicas em temáticas variadas como o tratamento de água
e esgoto, a destinação correta do lixo e o monitoramento e controle de parasitos em humanos. Na “Era da
Informação”, o monitoramento do andamento do projeto será feito continuamente pelo alcance dos vídeos
produzidos nas mídias sociais. Questionários estruturados e anônimos difundidos nestas plataformas também
auxiliarão no processo auto avaliativo do desempenho da proposta e de seus integrantes, permitindo ajustes
pontuais orientados ao cumprimento e até mesmo a superação das metas pré-estabelecidas. Todo o
desenvolvimento do projeto será realizado em duas fases, sendo a primeira de treinamento da equipe nas
ferramentas e estratégias e a segunda estruturada em ciclos, com etapas de duração programadas como em
uma linha de produção jornalística, que devem culminar na publicação de ao menos 15 vídeos no período de
12 meses, atingindo um público
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Resumo

A Medicina Veterinária Integrativa (MVI) é um conceito recente no campo da Medicina Alternativa e
Complementar (MAC), podendo ser descrita de forma geral como uma integração dos conceitos de cura e
saúde da medicina tradicional com o avanço intelectual e tecnológico da medicina moderna. Em tese, a
Medicina Veterinária Integrativa difere da abordagem convencional na sua modalidade terapêutica,
focalizando o paciente como centro do tratamento, analisando sua relação com seu tutor e visando
compreender como o paciente se insere frente a todos os fatores que o cercam que possam interferir na sua
saúde e bem-estar, como aspectos físicos, psicológicos, emocionais, espirituais e sociais do animal. A
ideologia por trás desse método origina da aplicação prática da filosofia chinesa, que analisa o indivíduo como
um microcosmo, que está em constante interação com o mundo, o macrocosmo (Otani e Barros, 2008).
O surgimento das bases que fundamentam a MAC no Ocidente ocorreu entre as décadas de 1960 e 70
(Souza e Luz, 2008). No entanto, uma crescente  influência das técnicas orientais pode ser observada nas
décadas subsequentes. Diante da eclosão recente do tema “Medicina Veterinária Integrativa” e da divergência
de posicionamentos a respeito da eficácia dessa ciência, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de
estimular a popularização da mesma, através da discussão de estudos e da divulgação de conhecimentos
acerca desse tópico no meio acadêmico e à sociedade em geral, não só comprovando sua efetividade, como
também apresentando sua aplicabilidade e capacidade de complementação e potencialização dos resultados
de tratamentos convencionais.
Acresce ainda a relevância do resgate a um conhecimento culturalmente estabelecido, mas muitas vezes
tratado como irrelevante, como vale citar o uso de plantas medicinais, aromas, dentre outros tratamentos de
uma diversa gama que a MVI engloba. Vale ressaltar que, face ao baixo custo do emprego das práticas
integrativas, a perspectiva de resultados positivos junto ao
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público externo é otimista. A comunidade como um todo pode ser grandemente beneficiada pela
popularização e implementação prática dos conhecimentos existentes em Medicina Veterinária Integrativa, por
isso, o projeto objetiva apresentar e destacar o tema, principalmente àqueles que possuem pouco ou nenhum
conhecimento a respeito e viabilizar o acesso tanto teórico quanto prático a essas técnicas, a fim de tornar
sua aplicação cotidiana uma realidade mais palpável.
Assim sendo, a presente proposta visa utilizar veículos como o espaço acadêmico, questionários e enquetes,
além de páginas em redes sociais como o Instagram e o Facebook a fim de apresentar e informar a respeito
do modelo terapêutico em questão à esfera acadêmica, incluindo discentes e docentes, profissionais já
atuantes, englobando os tutores dos animais e à sociedade em geral, salientando os benefícios que seriam
obtidos a partir da implementação destas técnicas.


