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Saúde, espiritualidade e o cuidado aos idosos na Estratégia de Saúde da Família: um olhar interprofissional.

Monalisa Claudia Maria Da Silva

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Vivemos hoje uma mudança na dinâmica demográfica mundial, o aumento do número absoluto e do
percentual de idosos na população, que iniciou em 1950 e acentua sobretudo, ao longo do século XXI. O
processo de envelhecer, traz consigo momentos e situações difíceis, por isso a forma de enfrentamento do
idoso é importante, para que consiga não só superar estes momentos, mas também garantir um equilíbrio
com as mudanças do processo de envelhecimento. Objetivo: Promover cuidado interdisciplinar ao idoso em
nível de atenção básica em área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde, percebendo-o como um
ser biopsicossocial e espiritual. Metodologia: O projeto irá se desenvolver na área de abrangência da
Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica de São Judas Tadeu, no município de Juiz de Fora, Minas
Gerais, população alvo, pessoas com 60 anos ou mais, através da realização de trabalho interprofissional
(enfermeiros e fisioterapeuta e acadêmicos de enfermagem e medicina) com grupos educativos e trocas de
experiências com os idosos e visitas domiciliares aos idosos restritos ao domicílio. Resultados e os impactos
esperados: Espera-se que este projeto contribua para a discussão sobre a realidade atual do idoso e possa
subsidiar as ações da equipe de saúde na Estratégia de Saúde da Família, bem como fomentar para a
formação acadêmica na perspectiva do envelhecimento, com enfoque no Sistema único de saúde. Além
disso, espera-se divulgar informações e publicações relativas à temática e despertar o interesse para o
desenvolvimento de novos projetos.
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PECLEITE - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA NA REGIÃO DE JUIZ DE FORA

Amalia Saturnino Chaves

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O objetivo do projeto é prestar assistência ao produtor rural familiar na região de Juiz de Fora, buscando
contribuir na ampliação da qualidade e produtividade pecuária leiteira, tornando-a mais eficiente e competitiva.
A primeira fase do projeto consistirá na identificação e seleção dos pequenos produtores, com base no
tamanho do rebanho e que não têm acesso à assistência técnica e às novas tecnologias. Serão selecionados
três pequenos produtores com até 30 animais no rebanho. Após a identificação do perfil do produtor e
elaboração do plano de trabalho, as propriedades receberão visitas mensais de acompanhamento e
avaliação. Nestas visitas, os participantes do projeto irão avaliar o andamento das inovações e orientar o
produtor quanto aos aspectos técnicos, deixando um relatório com as sugestões e soluções indicadas.
Durante as visitas, os membros do projeto irão coletar dados zootécnicos e sanitários,  e avaliar as possíveis
ações a serem tomadas para melhoria da propriedade por meio de duas ferramentas gerencias. Serão
disponibilizadas para os produtores, fichas padronizadas para controle individual dos animais, que
posteriormente serão alocados em software específico para controle zootécnico de sistemas de produção.
Além do controle zootécnico da propriedade será realizado o manejo nutricional, sanitário e da qualidade
higiênico sanitária do leite no momento da ordenha. Com o projeto espera-se uma evolução econômica e
social do produtor rural, como consequência da melhoria dos indicadores técnicos e econômicos na sua
atividade. Ao final do projeto será realizado um dia de campo, para mostrar a evolução das propriedades
atendidas, além de dar orientações e minicursos sobre os principais problemas encontrados durante o projeto.
Esse evento será uma oportunidade para a comunidade no qual os produtores também estão inseridos,
participar do projeto.
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O Enfermeiro e as Ações Transversais em Meio Ambiente

Fabiola Lisboa Da Silveira Fortes

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

A atividade de extensão deve ser visualizada como elo de integração das atividades acadêmicas com os
diversos segmentos da comunidade. Cabe ao docente buscar se responsabilizar pelas ações interligadas à
extensão com atividades que visam à integração perfeita da instituição com a comunidade externa, seja no
oferecimento de projetos, no estabelecimento de políticas de auxílio ao desenvolvimento das comunidades,
respondendo à demanda social. Objetivo: Analisar a atuação do enfermeiro frente aos problemas relacionados
ao meio ambiente na atenção primária. Metodologia: A forma de intervenção será através do trabalho com
grupos na perspectiva sócio educativa, que faz parte de uma metodologia de intervenção bastante utilizada
pela enfermagem com o trabalho com grupos. A Educação Ambiental está enfocada no sentido de
transversalidade, não sendo objeto de preocupação de uma única disciplina, mas, numa perspectiva inter e
multidisciplinar, onde busca desenvolver o ser humano por meio de estratégias que instiguem sua percepção,
raciocínio e expressão produzindo comparações, análises e sínteses, novos conhecimentos a partir de sua
realidade, da sua vivência. Primeiramente, serão realizadas reuniões com os acadêmicos e docentes
envolvidos no projeto para definirmos as oficinas que serão apresentadas em Escolas de Educação Infantil
nas comunidades escolhida previamente. Nas oficinas do projeto as discussões serão atravessadas por
temáticas pré-estabelecidas pela equipe, seguindo alguns eixos como, território, saúde, doença,
transformação, dentre outros. Em uma das oficinas propõe-se a apresentação em escolas de Educação
Infantil. A proposta é realizar ao longo do projeto dois encontros mensais na unidade de saúde selecionada.
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Desidratador Solar de Baixo Custo

Fernando De Sa Silva

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo do presente projeto é evitar desperdícios de alimentos frescos não comercializados, diversificar a
produção e aumentar a renda do produtor utilizando o desidratador solar de baixo custo.  O desidratador solar
é um equipamento que utiliza a energia do sol para desidratar frutas, legumes e ervas. A utilização da energia
solar evita o gasto em energia elétrica (muito comum em desidratadores industriais), o que alivia os custos
para o produtor. Além disso, a microrregião onde se encontra Governador Valadares possui alta incidência
solar e umidade relativamente baixa. Para a realização do projeto serão ministradas aos agricultores
familiares aula e treinamento sobre: como construir o desidratador e como desidratar alimentos (aulas
teóricas); a construção do desidratador junto com os agricultores; demonstração da desidratação de alguns
alimentos; formação de uma unidade de referência agroecológica junto aos agricultores para futuras
consultas, demonstrações e cursos.
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'GINASTICAR': PROJETO DE INICIAÇÃO À GINÁSTICA ARTÍSTICA

Luis Carlos Lira

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

OFERECER A VIVÊNCIA DA GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA A COMUNIDADE DE JUIZ DE FORA,   A
PARTIR DE 6 ANOS DE IDADE, NUMA PERSPECTIVA LÚDICA ATÉ O TREINAMENTO. AS ATIVIDADES
SERÃO OFERECIDAS ÀS SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS NOS HORÁRIOS DE 18:00 A 18:45(6 A 9
ANOS) E 18:45 A 19:30 ( A PARTIR DE 10 ANOS).
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Visitando a Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares: atividades educativas
para alfabetização científica de crianças e adolescentes

Ana Leticia De Oliveira Figueiredo Alessandri

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A alfabetização científica busca promover a articulação de conceitos científicos e tecnológicos ao dia-a-dia
das pessoas para que a mesmas possam compreender as implicações da ciência na vida cotidiana e tomar
decisões de forma mais crítica e responsável. Neste contexto, a alfabetização científica de crianças e
adolescentes tem sido largamente estimulada com a perspectiva de que os futuros adultos sejam
protagonistas sociais e apresentem melhores chances de inserção no mercado de trabalho. Tal iniciativa
apresenta-se ímpar para as crianças e os adolescentes em situação de risco, incluindo aqueles que vivem em
abrigos, devido à necessidade desta população por atividades que permitam criar referências pessoais e
socializar. A alfabetização científica, aliada ao ensino regulamentar, beneficiaria amplamente esses jovens e
possibilitaria a sua inclusão social, cultural e científica, afastando os futuros adultos de situações de
marginalidade. O presente projeto visa promover visitas guiadas de crianças e adolescentes internos da
Fundação Casa da Menina Santa Bernadete à Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador
Valadares. Serão desenvolvidas atividades educativas lúdicas sobre Biologia e Saúde com o objetivo de
aproximar o público à universidade e avaliar o impacto das intervenções sobre a apropriação de conhecimento
e o interesse pela ciência. Adicionalmente esperamos que a participação de alunos de graduação neste
projeto possa contribuir para a formação de profissionais mais reflexivos e sensibilizados.
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PROJETO INTEGRADOR DE EMPREENDEDORISMO, MARKETING E INOVAÇÃO NO ESPORTE–
PREMIERE

Heglison Custodio Toledo

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto Integrador de Empreendedorismo, Marketing e Inovação no Esporte visa atuar nos diferentes
grupos de atuação no setor do esporte, exercício lazer e atividade física, O intuito é buscar a convergência
das ações para as entidades da educação física como empresa jr., Startups e atléticas que se envolve com
exercício, atividade física, esporte e lazer. Desta forma, o projeto será uma fonte de consultoria, assessoria e
implantação de metodologias inovadoras para o desenvolvimento das ações na era digital.
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Rádio Educativa Universitária

Vinicius Faza Paiva

SEC DA FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

A proposta do projeto é realizar a implantação e o funcionamento, em caráter preliminar, da emissora de rádio
universitária, cujo contrato de concessão tem como titular a Fadepe. Para a Universidade Federal de Juiz de
Fora, a realização de tal projeto envolve ações de Extensão que incluem desde a possibilidade de
contrapartida social, por meio da apresentação dos resultados de pesquisas e estudos desenvolvidos na IES,
à constituição de um campo de prática laboratorial, em que poderão ser treinados discentes de diferentes
áreas de conhecimento, entre as quais se destaca a Comunicação. A proposta do projeto é ao longo de seus
catorze meses realizar estudos de programação, com desenvolvimento de programas pilotos em rádio, em
paralelo às etapas de concretização técnica dos projetos, compra e instalação dos equipamentos de
transmissão e início das transmissões em caráter experimental.
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PROJETO OLHO VIVO: APLICANDO O TESTE DE ACUIDADE VISUAL E ATIVIDADES LÚDICAS NA
PROMOÇÃO DA SAÚDE VISUAL DE CRIANÇAS

Maria Vitória Hoffmann

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Compreendendo o lúdico como sendo o método mais apropriado para se trabalhar com educação para a
saúde da criança em idade escolar e que a utilização da triagem oftalmológica para o diagnóstico precoce de
alterações visuais é uma técnica de extrema importância, de fácil execução e confiabilidade é que optamos
utilizá-los como ferramentas no desenvolvimento deste projeto de extensão que articula atividades de ensino,
pesquisa e extensão e tem como objetivos: Oportunizar aos acadêmicos da Graduação de Enfermagem
desenvolver ações de promoção da saúde visual de crianças em idade escolar; Promover ações de promoção
à saúde visual através da aplicação de metodologias ativas utilizando atividades lúdicas; Instrumentalizar os
acadêmicos para a aplicação do Teste de Acuidade Visual das crianças matriculadas no ensino fundamental
das escolas públicas do município de Juiz de Fora e do Colégio de Aplicação João XXIII, utilizando a Escala
Optométrica de Snellen e a Escala de RAD ; Realizar o Teste e Reteste de Acuidade Visual; Detectar
precocemente o déficit visual das crianças em idade escolar; Promover campanhas para arrecadação das
órteses visuais que serão doadas, para serem fornecidas às crianças que tiverem a indicação das mesmas;
Promover palestras, simpósios e ou debates sobre a importância dos cuidados com o aparelho da visão para
a promoção da saúde visual das crianças; Apresentar o Projeto em eventos científicos. Trata-se de um projeto
de extensão cujos participantes serão crianças matriculadas  na educação infantil (crianças de três a seis
anos) e nos primeiros anos do ensino fundamental de escolas públicas do município de Juiz de Fora,
totalizando 370 alunos. O local de realização do estudo serão as escolas públicas do município de Juiz de
Fora e o Colégio de Aplicação João XXIII. Inicialmente serão utilizadas atividades lúdicas visando os cuidados
com os olhos e a importância do Teste de Acuidade Visual e posteriormente os Testes de Acuidade Visual.
Como pesquisa este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de
Fora com Parecer Nº 715.363.
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Projeto Atelier Livre: produções de ‘imagens-outras’

Ricardo Ferreira Lopes

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O exercício de contribuição mútua no âmbito do presente Projeto Atelier Livre, apoia-se na articulação de
atividades de ensino e pesquisa com diversas demandas da sociedade, atividades estas que envolverá um
conjunto de ações atinentes à representação gráfica, com ênfase nos meios de expressão de “imagens-
outras”. Fundamentado no compromisso social da universidade, o objetivo deste projeto é coletar, organizar e
sistematizar a iconografia histórica (mapas, fotos, cartas, pinturas), para o posterior processo de ilustração de
imagens que irão compor uma série de demandas, tais como: (i) ilustração de material iconográfico a ser
oferecido às instituições de ensino; de cultura e patrimônio; (ii) disponibilização da arte gráfica e da pesquisa
realizada sobre evolução urbana à comunidade acadêmica; (iii) produção de mapas temáticos aos órgãos de
turismo das prefeituras municipais; (iv) proposição de oficinas artísticas e; (v) criação de disciplina de caráter
extensionista voltada à experiência e a representação da morfologia urbana, da paisagem natural e
construída.
Em uma primeira etapa, este esforço se consubstanciou com êxito em um conjunto de ilustrações de cenas
icônicas para uma cartilha elaborada a partir de estudos baseados no desdobramento dos trabalhos do “GT
Patrimônio” Grupo Técnico de trabalhos em Patrimônio Cultural - desenvolvidos na revisão do Plano Diretor
Participativo do Município de Juiz de Fora, com a colaboração da UFJF com a PJF - onde buscou-se
compreender os conjuntos históricos estabelecidos pela Área de Diretrizes Especiais (ADE) Cultura, que
carregam em si valores de natureza inclusive imaterial, relevantes pela capacidade de proporcionarem bem
estar e qualidade de vida aos habitantes da cidade.
Na sequência das ações de extensão supracitadas, o projeto Atelier Livre tem o propósito de apresentar uma
continuação das ações da UFJF junto a sociedade, com o objetivo de assessorar os trabalhos de elaboração
e de seleção iconográfica para a composição de pôsteres coloridos sobre a evolução urbana de Juiz de Fora,
em suas múltiplas ambiências urbanas, envolvendo as áreas de representação gráfica da paisagem urbana,
em sua diversidade. A representação gráfica de tais imagens, referenciais marcantes da paisagem urbana sob
a forma de ilustrações é o alvo do presente projeto. Na dimensão social, a produção de ilustrações para a
realização da cartilha se apresenta como um produto de acesso à informação para a população.
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COMIDA, ARTE E ATIVIDADES LÚDICAS

Ana Claudia Peres Rodrigues

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Este projeto objetiva trabalhar o tema alimentação com crianças do ensino fundamental com faixa etária entre
6 e 14 anos. Atendidos na Associação de Assistência Social João Emílio e Obra Social Padre Nilton Fagundes
Hauck. O projeto será desenvolvido por meio das seguintes atividades: criação e/ou adaptação de jogos e
brincadeiras com tema “alimentação”, oficinas culinárias, músicas, colagens, confecção de painéis, mostra de
alimentos, rodas de conversa e uso de cerâmica artesanal para confecção de utilitários. O tema é abordado
considerando-se hábitos alimentares e culturais,os quais são usados como ponto de partida para o
desenvolvimento de conteúdos e atividades em Educação
Alimentar e Nutricional. As oficinas de culinária são realizadas na cozinha e/ou refeitório da Associação. É
enfatizado durante a realização das receitas as modificações nos aspectos visual, olfativo e tátil dos alimentos
até a sua transformação em outro produto.
Além disso, a manipulação da cerâmica artesanal desperta o sentido de autoria e
pertencimento, estimula a imaginação, a criatividade e estabelece as relações de visão
(escrita, formas e cores) e tato (modelagem) com o posterior ato de comer (paladar e
olfato), assim como na elaboração dos jogos e brincadeiras, na qual os alunos também
são incentivados a usar sua imaginação e criatividade, além de relatar suas experiências
durante a realização das mesmas. O preparo e realização de todas essas atividades é um
trabalho coletivo, no qual os alunos são estimulados a trabalharem de maneira lúdica e
descontraída, proporcionando prazer, bem-estar e troca de saberes.
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ATENDIMENTO E TRATAMENTO A PACIENTES COM DEFORMIDADES DENTOFACIAIS

Eduardo Stehling Urbano

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

As deformidades dentofaciais são alterações morfológicas que acometem o crescimento dos ossos do crânio
ocasionando assimetria facial, defict e incompetência funcional mastigatória, desordens temporomandibulares,
maloclusão,comprometimento psicossocial, comprometimento na deglutição (disfagia),comprometimento e
défict respiratório e alteração na fonação (disfonia).
O objetivo deste projeto é realizar o atendimento, tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de
deformidades dentofaciais. Será realizado o assessoramento no planejamento e no preparo ortodôntico-
cirúrgico seguido pela cirurgia ortognática executada pela equipe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e hospitais conveniados
ao SUS mediante encaminhamento. Após a cirurgia, os pacientes serão encaminhados para
acompanhamento pós operatório no ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do HU/UFJF,
no qual serão realizados acompanhamento, manejo terapêutico, fisioterápico mandibular e articular e análise
de exames pós cirúrgicos.
O ambulatório para atendimento ao público alvo é realizado às quintas-feiras no serviço de cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial no HU/UFJF, Unidade Dom Bosco.
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CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL HOSPITALAR

Eduardo Stehling Urbano

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Projeto de Extensão em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial hospitalar é uma atividade que tem
como objetivo proporcionar aos seus participantes um maior conhecimento teórico e prático sobre os
principais temas desta especialidade, além de estender aos mesmos, as condições de treinamento da prática
cirúrgica e oferecer aos pacientes do hospital Universitário da UFJF  atendimento  especializado em cirurgia
bucal e traumatologia. O projeto de extensão contará com um total de 04 alunos do curso de graduação. Cada
aluno de extensão possuirá atribuições diferenciadas, sempre acompanhado por um preceptor,
desempenhando atividades específicas dentro do projeto, sendo que estas apresentam um nível crescente de
complexidade, de modo que cada trimestre represente uma etapa evolutiva dentro da formação do discente.
Este Projeto de Extensão tem características peculiares, que desenvolvem em seus discentes um estrito
senso de respeito, responsabilidade e hierarquia. As atividades possibilitam aos seus participantes adquirirem
experiência na realização de cirurgias bucais, diagnóstico amparado na semiologia, análise de exames
laboratoriais e interpretação de exames de imagem além de inúmeros conhecimentos adicionais acerca das
várias áreas de atuação do especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.
O ambulatório para atendimento ao público alvo é realizado às quintas-feiras no serviço de cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial no HU/UFJF, Unidade Dom Bosco.
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Ações de conscientização e prevenção de câncer de mama em Unidade Básica de Saúde de Juiz de Fora

Flavio Augusto Teixeira Ronzani

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil, sendo a principal
causa de morte feminina decorrente de neoplasias malignas. Dado o grau de transcendência representado
por essa doença, em função da sua letalidade e magnitude, o termo “câncer de mama” é bem conhecido
pelas mulheres. Todavia, a mamografia ainda é pouco elucidada entre a população quanto a sua finalidade e
recomendações. Assim, observa-se um cenário de estigmas acerca do exame, o que culmina com a não-
realização desse, sobretudo entre as populações em situação de maior vulnerabilidade social, e consequente
falha no diagnóstico precoce do câncer de mama.
O objetivo deste projeto é de suprir esta lacuna e promover a informação acerca da mamografia, desfazendo
crenças sobre o tema a partir de um diálogo aberto com a comunidade. Em decorrência, será propício maior
adesão ao exame, o que evita o diagnóstico tardio do câncer de mama, posto que a mamografia é a principal
forma de rastreio deste tipo de câncer nos estágios iniciais.
Como resultado, além de viabilizar ações educativas que beneficiam o rastreamento e o diagnóstico precoce
do câncer de mama, os estudantes terão a possibilidade de desenvolver habilidades de comunicação
interpessoal capazes de enriquecer a atuação como futuros profissionais.
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Ensino e Aprendizagem em Microgeração Solar Fotovoltaica

Andre Augusto Ferreira

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Os avanços tecnológicos em Energias Renováveis tem produzido uma significativa alteração na matriz
energética mundial. No Brasil, o crescimento exponencial da microgeração solar fotovoltaica tem criado uma
série de oportunidades de comercialização e de emprego. O projeto “Ensino e Aprendizagem em
Microgeração Solar Fotovoltaica” visa formar recursos humanos qualificados para dimensionamento,
comercialização e instalação de sistemas de microgeração solar fotovoltaica. O público alvo são pessoas em
situação de vulnerabilidade financeira. Os beneficiários deste projeto são os alunos do curso, os alunos que
visitam o Laboratório Solar Fotovoltaico da UFJF, os estudantes vinculados ao projeto, os clientes de projetos
de microgeração solar fotovoltaica, a região da Zona da Mata Mineira, para atração de novos negócios e
empreendimentos, e o meio ambiente com a produção de energia limpa e sustentável.
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ERO- ENDODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL

Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente Projeto de Extensão “ERO – Endodontia e Reabilitação Oral” tem como objetivo promover a
implantação de um trabalho assistencial,
teórico/prático, voltado aos alunos dos dois últimos períodos do curso de graduação em Odontologia da
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus
avançado de Governador Valadares e aos pacientes atendidos pelo projeto social Missão Vida (Instituição de
assistência social, filantrópica, cujo
objetivo é retirar homens da mendicância, recuperá-los e reintegrá-los socialmente), com capacidade de
estreitar laços entre extensão, ensino, trabalho
social e pesquisa, com grande impacto na formação do aluno. Com características interdisciplinares e com
satisfatória relação dialógica com a
comunidade assistida, ampliando as oportunidades de prestação de serviço, estudo, aprendizado e produção
de conhecimento. Além disso,
proporcionará aos alunos de graduação do Departamento de Odontologia da UFJF/GV, a possibilidade de
aprender a avaliar, diagnosticar e planejar
reabilitações orais, bem como oferecer tratamento e retratamento de canais radiculares, como uma
complementação curricular.
O referido Projeto de Extensão ocorrerá, preferencialmente, no consultório odontológico existente na sede da
Instituição Missão Vida, em Governador
Valadares, nas sextas-feiras das 14 às 18h e aos sábados das 08 às 12h.
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Abordagem etnográfica e Estudo Preliminar Arquitetônico para o Museu Tapirapé

Leticia Maria De Araujo Zambrano

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O projeto de extensão “Museu Tapirapé” visa o desenvolvimento de um estudo preliminar arquitetônico para a
construção de um museu para o povo indígena Tapirapé, cuja aldeia se localiza na Terra Indígena (TI) Urubu
Branco no município de Santa Terezinha - Mato Grosso.
Trata-se de uma demanda dos próprios índios, representados pelo cacique Elber Kamoriwa'i, Nivaldo Korirai e
Reginaldo Tapirapé, direcionada às professoras da UFJF, Letícia Zambrano da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo e Elizabeth Pissolato das Ciências Sociais.
O projeto tem como ponto de partida, a proposta de um  museu que possa abrigar o acervo de peças da
cultura Tapirapé, vestimentas, adereços, registros audiovisuais, textuais, bibliográficos entre outros. Além
disso, pretende-se que seja um espaço vivo, que se articule com a escola já existente na aldeia, com salas de
aulas para capacitação, aos jovens e adultos, em artesanato e ofícios que integram a cultura Tapirapé.
Ambientes como salas de vídeo, acervo bibliográfico, acervo de máscaras fazem parte do programa
previamente manifestado por seus interlocutores.
Pretende-se com este projeto de extensão, uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar acerca da cultura
Tapirapé, de forma que possa orientar uma resposta projetual adequada no que tange à cultura construtiva,
ao clima local, aos materiais disponíveis, aos costumes e práticas sociais, de acordo com os princípios de
sustentabilidade.
O procedimento metodológico baseia-se em métodos qualitativos das ciências sociais que associam os
indivíduos ao espaço.  Envolverá visita ao local pela equipe da pesquisa extensionista, com a  aplicação de
entrevistas, percursos comentados, seleção visual, além de método etnográfico, visando compreender sua
cultura de forma ampla e depreender destes indivíduos, como se dá a relação de usos dos espaços, suas
visões e necessidades em relação à edificação que se pretende construir, as possibilidades construtivas e etc.
O público alvo é a comunidade Tapirapé, e a população do entorno, escolas da região e outros povos
indígenas, visando encontros interculturais.
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Prevenção do tabagismo em estudantes de 12 a 17 anos nas escolas públicas de Juiz de Fora: Education
Against Tobacco-Brazil (EAT)

Isabel Cristina Goncalves Leite

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O tabagismo ativo é a maior causa de morte evitável no mundo ocidental e por isso, configura-se como um
dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. A Education Against Tobacco (EAT) é uma rede
mundial conduzida por estudantes de medicina e médicos em mais de 70 escolas médicas, distribuídas em 13
países, cuja missão é atuar no combate ao tabagismo através da prevenção primária em estudantes de 12 a
17 anos por meio de aconselhamento, uso de softwares e materiais previamente testados e aplicados. Este
projeto, recebe apoio da Escola de Medicina de Harvard e do Brigham and Women’s Hospital, instituições
líderes em medicina no mundo. O EAT visa, por meio de intervenções nas escolas públicas de Juiz de Fora,
diminuir a incidência de jovens fumantes na cidade.
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Prevenção em saúde bucal de pacientes renais crônicos em  hemodiálise.

Leda Marilia Fonseca Lucinda

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Fundamentação: A doença renal crônica (DRC) é um importante problema de saúde em todo o mundo, tendo
como tratamentos disponíveis a hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal. As alterações sistêmicas
podem influenciar diretamente na saúde oral destes pacientes. Objetivos:  Inserir um programa de prevenção
odontológica e acompanhamento como parte da atenção integral ao paciente com doença renal crônica em
hemodiálise; e proporcionar aos alunos a inserção na prática clínica, atualização em relação aos métodos de
avaliação e condutas odontológicas utilizadas no tratamento do paciente com doença renal crônica. Métodos:
Será realizada uma avaliação clínica inicial através da anamnese e exame físico extra e intra-oral. Os
pacientes serão orientados individualmente sobre: as alterações bucais mais frequentemente encontradas em
doentes renais crônicos, o impacto que as doenças orais podem causar em sua saúde sistêmica, relação
entre doença periodontal e doença renal crônica, a técnica e frequência correta de higiene oral . Público alvo:
pacientes adultos, de ambos os gêneros, com diagnóstico de doença renal crônica em hemodiálise
Local de realização: Setor de Hemodiálise - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Horários de atendimento: De segunda-feira a sábado nos seguintes horários: 07:30 às 09:30 e 12:30 às 14:30.
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Nucleação do Polo Interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão nos bairros do município de Juiz de Fora -
MG

Estela Saleh Da Cunha

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O Projeto “Nucleação do Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o processo de
envelhecimento nos bairros de Juiz de Fora”, criado em 2003, tem como proposta a descentralização do
trabalho oferecido pelo "Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o processo de
envelhecimento”, programa de extensão da Faculdade de Serviço Social da/UFJF, e desde então vem
atendendo idosos do bairro Dom Bosco,  o qual faz divisa com o campus universitário, através de parceria
com a Associação Espírita Semente, democratizando o acesso desse público aos conhecimentos produzidos
pela universidade. Salientamos que no ano de 2016 o Projeto recebeu menção honrosa na área temática da
Educação, durante o “I Mostra de Ações de Extensão da UFJF”, realizada entre os dias 19 e 21 de outubro de
2016. E, no ano de 2018, foi premiado em 1º lugar, na modalidade banner, na III Mostra de Ações de
Extensão da UFJF. E, ainda, cabe ressaltar que recebeu a nota 96,5 no edital 03/2018, ficando classificando
em terceiro lugar.
O Projeto tem como objetivos: incentivar a participação social e política dos idosos; fornecer informações que
contribuam para a conscientização sobre seus direitos; contribuir para a melhoria da qualidade de vida;
resgatar o potencial criativo dos idosos possibilitando novas formas de inserção familiar e social; promover
ações que atendam suas demandas de sociabilidade e troca de experiências; capacitar recursos humanos
institucionais para atuação junto à população idosa; fornecer treinamento acadêmico para o exercício
profissional; fomentar o desenvolvimento de pesquisa e a produção de trabalhos acadêmicos; favorecer a
interdisciplinaridade e interinstitucionalidade na abordagem da questão do envelhecimento e no
desenvolvimento das ações, e promover o debate acerca das principais demandas dos idosos.
Metodologicamente trabalha-se na perspectiva socioeducativa, tendo em vista o resgate da cidadania, da
valorização da experiência, da memória e da reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, através de
palestras, debates, filmes, vídeos, dinâmicas, oficinas, passeios e programações culturais. Desenvolve-se na
sede da Associação Espírita Semente, bairro Dom Bosco, região central do município. E, a partir do ano de
2020, será desenvolvido também, a fim de atender a um dos seus objetivos  que é o de “qualificar recursos
humanos institucionais para atuação junto à população idosa”, ações junto à equipe técnica dos Centros de
Referência da Assistência Social, e atividades nos grupos de idosos em implementação ou já consolidados
desenvolvidos nos bairros São Benedito e Linhares, região Leste; Costa Carvalho, Sudeste; São Pedro, Oeste
e Ipiranga, Sul, como resultado da parceria externa firmada com a Secretaria de Desenvolvimento
Social/Gerência de Atenção Básica da Prefeitura de Juiz de Fora.
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JOGOS VIRTUAIS E INTERATIVOS DE ANATOMIA HUMANA

Alice Belleigoli Rezende

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O estudo da Anatomia Humana é imprescindível para o conhecimento das estruturas do corpo e para a
compreensão da função atribuída a cada uma delas. Tradicionalmente, a anatomia humana é estudada com o
auxílio de livros texto, atlas, modelos sintéticos e corpos e peças naturais. Entretanto, os alunos apresentam
grande dificuldade no aprendizado e identificação das estruturas, assim como na memorização da ampla
nomenclatura. Diante desta realidade, é necessário o desenvolvimento de novas estratégias didáticas que
auxiliem os alunos durante o estudo, mesmo longe do ambiente dos anatômicos. Os jogos educativos são
materiais didáticos valiosos. Eles motivam os alunos e despertam o interesse deles pelo conteúdo, além de
incentivarem o estudante a estudar enquanto se diverte, atrelando conhecimento ao entretenimento. Em
adição, a utilização de ferramentas virtuais é importante para acompanhar o avanço progressivo das
telecomunicações e da informática, atendendo ao perfil atual dos discentes. Neste contexto, o objetivo deste
trabalho é desenvolver jogos virtuais e interativos como forma de aprimorar os recursos didáticos disponíveis
para o estudo da anatomia humana.
Os jogos serão organizados em sistemas (anatomia sistêmica) e regiões (anatomia segmentar) conforme o
método de estudo utilizado ou o interesse do público alvo. Os nomes das estruturas vão aparecer e o jogador
deve clicar nas mesmas; se a identificação estiver correta, outro nome de estrutura é apresentado. Ao final de
cada fase será calculada a pontuação alcançada, que é baseada no número de acertos e na rapidez com que
o jogador responde às questões. O jogo vai apresentar vários níveis e fases, com um grau de dificuldade
crescente, que estará associado à complexidade das estruturas identificadas. Isto permitirá que os alunos de
diferentes cursos possam usufruir dos jogos acessando os diferentes níveis e fases de acordo com o grau de
profundidade dos conteúdos ministrados nas respectivas disciplinas.
Os jogos serão disponibilizados gratuitamente no site do Departamento de Anatomia da UFJF e poderão ser
utilizados como um método complementar de aprendizagem por alunos da área de Saúde e Ciências
Biológicas que cursam as disciplinas de anatomia na UFJF ou em qualquer outra instituição de ensino pública
ou privada do país. Além disso, qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco mais do corpo
humano, poderá utilizá-los, ampliando a divulgação e popularização do conhecimento anatômico, que se faz
necessário em uma sociedade que se preocupa cada vez mais com a saúde e o bem-estar.

Departamento de Anatomia:
Tel: (32) 2102-3205
E-mail: depto.anatomia@ufjf.edu.br
Site: www.ufjf.br/anatomia
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Atendimento Odontológico ao Paciente com Necessidades Especiais

Cleverton Correa Rabelo

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A inclusão social de indivíduos com deficiência em nossa sociedade tem passos débeis. Pessoas com
deficiência podem apresentar alterações físicas, intelectuais, sociais ou multiplicidade destas alterações
podendo levar a restrições de mobilidade, aprendizagem, sociabilidade e saúde. O grau de dependência
destes indivíduos assim como sua estrutura familiar podem determinar seu segregamento em instituições de
abrigo. O projeto de extensão AOPNE (Atendimento Odontológico a Pessoa com Necessidade Especial) atua
na promoção de saúde bucal na Associação Santa Luzia (Governador Valadares/MG, Brasil) trabalhando
interdisciplinarmente com a equipe de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia e medicina.
Procuramos conhecer esse Território através de um levantamento epidemiológico das condições bucais e
consulta aos prontuários médicos dos internos, assim como classificação de suas múltiplas necessidades pela
equipe de enfermagem. Desta forma, envolvendo a expansão de conceitos inclusivos nos alunos e
enriquecendo o planejamento das ações terapêuticas.
Objetivos: Conscientizar e educar internos e cuidadores com relação a prevenção de problemas bucais;
desenvolver pesquisas epidemiológicas e de desenvolvimento de técnicas relacionadas a promoção de saúde
bucal e também contribuir na promoção da inclusão social como responsabilidade profissional na formação
dos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus GV. Metodologia: A assistência odontológica
será oferecida a todos os internos que estejam aptos a receber tratamento odontológico, através de um
programa de escovação supervisionada, restaurações, raspagens supra e sub-gengivais, controle de placa.
Também abordaremos educação para a saúde com pacientes, cuidadores, funcionários e equipe de
assistência multidisciplinar. Os estudantes da Faculdade de Odontologia da UFJF/campus GV também
executarão pesquisas de levantamento epidemiológico para avaliação dos resultados do programa.
Devido a falta de autonomia dos internos, altos índices de placa bacteriana e inflamação gengival estão
presentes neste grupo. Os alunos do projeto apóiam a equipe de enfermagem realizando escovações
dentárias, utilizando para tal, uma escova e afastadores adaptados desenvolvidos neste projeto.
 Prof Dr Cleverton Corrêa Rabelo - cleverton.rabelo@ufjf.edu.br - 33-988909335
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Coluna e Saúde no Campus

Rafael Marins Rezende

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A dor crônica na coluna é altamente prevalente e associada a níveis significativos de incapacidade, impondo
um grande ônus social e econômico à sociedade. Os exercícios de Pilates são comumente prescritos para
pessoas com dores crônicas na coluna vertebral. Diversos estudos têm mostrado que o Pilates pode
efetivamente aliviar a dor e reduzir o grau de incapacidade dos pacientes. Neste contexto, o projeto de
extensão “Coluna e Saúde no Campus” tem como objetivo atender pacientes da comunidade acadêmica da
UFJF-GV e da sociedade civil do Município de Governador Valadares que apresentem afecções da coluna
vertebral, contribuindo para a promoção da saúde e a prevenção de agravos, amenizando as dores
musculoesqueléticas e ampliando a qualidade de vida e a funcionalidade. O projeto será desenvolvido por um
período de 12 meses, sendo composto por 4 etapas: (1) seleção dos discentes e treinamento no Método
Pilates; (2) seleção e avaliação dos pacientes; (3) formação dos grupos de exercícios baseados no Método
Pilates; (4) reavaliação e confecção do relatório trimestral. Os pacientes serão selecionados a partir do
cadastro de pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia da UFJF-GV. Os critérios de inclusão serão: idade
igual ou superior a 18 anos e dor na coluna de origem musculoesquelética há mais de três meses. Serão
excluídos os participantes com dor na coluna de origem sistêmica ou não-musculoesquelética. Os pacientes
serão atendidos em grupos compostos de 2 ou 3 pacientes por horário. Os equipamentos de Pilates utilizados
serão o reformer, step-chair e o barril. As sessões de exercício terapêutico incluirão exercícios de flexibilidade,
mobilidade articular, fortalecimento e estabilização segmentar. Os atendimentos serão realizados na Clínica
Escola de Fisioterapia de segunda-feira a quinta-feira das 17h às 19h.
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Atendimento multidisciplinar aos indivíduos com excesso de peso/ síndrome metabólica. 'Prevenindo e
tratando o excesso de peso'

Danielle Guedes Andrade Ezequiel

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A proposta do projeto é o atendimento integral e multidisciplinar aos indivíduos com excesso de peso /
síndrome metabólica, com foco em prevenção, educação, autonomia e autocuidado, além de assistência
médica ambulatorial.Fará parte de um programa para cuidado integral ao indivíduo com excesso de peso.  O
atendimento médico e multidisciplinar será individual e também em grupos operativos mensais (rodas de
conversa sobre temas relacionados à prevenção e tratamento do excesso de peso) utilizando materiais
didáticos construídos a partir de núcleos de sentido observados em grupos realizados ao longo da trajetória
do projeto. Os encaminhamentos serão feitos pelas unidades de atenção primária à saúde e de outros
ambulatórios do hospital universitário da UFJF. O horário de atendimento de 09 às 13h nas sextas feiras no
hospital universitário (HU CAS) da UFJF e o grupo operativo em geral na terceira sexta-feira do mês de 10 às
11:15h em sala de reuniões no mesmo local.
Participação ativa dos alunos bolsistas no atendimento médico, troca de experiências e vivências com equipe
multidisciplinar de diversas áreas da saúde, além de participação constante nos grupos operativos de cunho
educativo com participação de pacientes, alunos do internato de clínica médica e professores.  Tais atividades
possibilitando treinamento de habilidades cognitivas, de comunicação; além da oportunidade de desenvolver
sentimentos de empatia e compaixão (foco na formação humanística do estudante de medicina) .
O excesso de peso é altamente prevalente em nossa população e fator de risco modificável para várias
condições crônicas de saúde, dentre elas o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, as doenças
cardiovasculares e certos tipos de cânceres, sendo temática importante em saúde pública e clínica médica .
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SEMPRE VIVO - DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CORPOS PARA ENSINO E PESQUISA

Alice Belleigoli Rezende

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A Anatomia Humana tem características específicas e o estudo em modelos animais e artificiais é insuficiente
para o entendimento de todas as estruturas. Corpos e peças naturais são considerados o melhor instrumento
de ensino por professores da área. O grande desafio das instituições de ensino superior é, entretanto, a
manutenção de um acervo satisfatório. Para que a UFJF continue a oferecer aulas de anatomia que
possibilitem um conhecimento concreto e de qualidade aos aproximadamente 1000 estudantes dos sete
cursos da área de saúde, Ciências Biológicas e Psicologia, é necessário que o Departamento de Anatomia
mantenha um acervo de corpos e peças anatômicas. Foi criado então o programa SEMPRE VIVO – Doação
Voluntária de Corpos para Ensino e Pesquisa.
Para que o SEMPRE VIVO tenha sucesso é necessário divulgar o programa e sensibilizar a comunidade
acadêmica e local sobre a importância da doação de corpos para assegurar a disponibilidade de peças
anatômicas para a formação de futuros profissionais da área de saúde. Propagar a ideia de que é possível
colaborar para a manutenção deste acervo, através da Doação Voluntária de Corpos para fins de ensino e
pesquisa! Esta é uma forma legítima e ativa de contribuir para a formação de profissionais capacitados e para
a melhoria da saúde, constituindo um gesto altruísta e de valor inestimável para o conhecimento.
Neste contexto, é importante estabelecer uma parceria permanente entre a comunidade e a Universidade. A
população contribui para a manutenção do acervo de corpos e pecas anatômicas da UFJF, e a Universidade
retribui formando profissionais mais capacitados, o que reflete na qualidade do atendimento a saúde, não
apenas em Juiz de Fora, mas em toda a região. Pessoas interessadas em doar o corpo e participar do projeto
''Sempre Vivo'', devem entrar em contato com Departamento de Anatomia da UFJF, para comunicar sua
intenção e esclarecer todas as suas dúvidas sobre o processo de doação. Qualquer pessoa com idade acima
de 18 anos pode se cadastrar e não há limite de idade para a doação. O anonimato e a integridade do doador
são preservados em todas as etapas do processo.

Departamento de Anatomia:
Tel: (32) 2102-3205
E-mail: depto.anatomia@ufjf.edu.br
Site: www.ufjf.br/anatomia
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Falatrans : atendimento psicanalítico para o público TRANS no Centro de Psicologia Aplicada (CPA)

Alinne Nogueira Silva Coppus

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto tem  fortalecido a rede pública de atendimento psicanalítico gratuito voltado ao público trans de Juiz
de Fora  e região, possibilitando um espaço de fala e escuta para esses sujeitos que requerem  cuidado
devido à vulnerabilidade presente em sua fala.
 O projeto  funciona  no CPA (Centro de psicologia aplicada) desde setembro de 2018 atualmente atende 19
pacientes semanalmente e temos o registro de 55 pessoas atendidas até o momento. Como fruto do trabalho
realizado, permitiu em 2019 a apresentação de trabalho na UFRJ, Excursão com alunos para a UFMG para
palestra sobre atendimento psicanalítico do público trans, artigo da coordenadora sobre essa temática a ser
publicado em novembro de 2019, duas reportagens em jornal local da cidade (Tribuna de Minas) e
participação nas rodas de conversa e UFJF na praça.

 Fazem parte do ambulatório alunos da graduação do  curso de psicologia (  ), do curso de comunicação(1) e
do BI (1 ) da UFJF, colaboradores externos ( ) .

 Esses alunos são supervisionados pela professora coordenadora desse projeto que além de ser responsável
pelo ensino da clínica psicanalítica no curso de psicologia, possui uma pesquisa aprovada na propesq sobre o
lugar do corpo e seus usos na atualidade, sendo atualmente também a coordenadora do CPA.

  A entrada de novos pacientes é contínua e os atendimentos psicológicos são gratuitos.

Os alunos da UFJF que requisitam atendimento têm  atenção especial dentro desse  projeto.
Fazemos Supervisão dos casos atendidos semanalmente, juntamente com o estudo teórico de textos
psicanalíticos que visam discutir essa questão.

Solicitamos apoio da Universidade tanto na possível conquista de  bolsas e novos voluntários para
aumentarmos o número de atendimentos , visando fortalecer esse campo de estudo para os alunos e
melhorar o CPA no que tange a  extensão de seus serviços à comunidade de Juiz de Fora.
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InspirAÇÃO em oncologia: motivando ações em saúde bucal

Gisele Maria Campos Fabri

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

A palavra "inspiração" vem do termo latim composta pelo prefixo in (em português, "em") e o verbo spirare
(soprar). Inspirare significa "soprar em" ou "insuflar".  Pelo dicionário Aurélio significa movimento pelo qual se
leva o ar aos pulmões; conselho; coisa inspirada. Neste sentido, queremos inspirar conselhos de saúde bucal
e ações inspiradoras no cuidado em oncoodontologia. A odontologia focada na promoção de saúde a uma
população especifica repercute positivamente a curto e longo prazo.  O individuo apreende os cuidados com
higiene bucal, diminuindo a incidência de novas doenças bucais. Além disto, é modelo para seus cuidadores.
Estabelecer a saúde bucal no individuo em tratamento antineoplásico corrobora com o restabelecimento da
saúde geral e melhora na qualidade de vida. A terapia antineoplásica permitiu aumento na sobrevida de
pacientes oncológicos, porém, não são incomuns efeitos adversos dos agentes antineoplásicos. A cavidade
bucal é frequentemente afetada e muitas vezes, pode levar à interrupção do tratamento, agravando o
prognóstico. Este projeto de extensão enfatiza a inserção dos cuidados profiláticos e acompanhamento
odontológico à pacientes pediátricos em tratamento para o câncer. Desta forma, visa proporcionar melhor
abordagem clínica odontológica, ressaltando a importância dos cuidados bucais necessários, principalmente
na prevenção das complicações bucais identificadas. Alterações bucais que podem comprometer a cura da
doença e gerar um aumento dos custos ao sistema de saúde. De forma lúdica e motivadora pretende-se
estimular a aprendizagem sobre a importância da saúde bucal, os cuidados e técnicas de higiene bucal, além
de conscientizar os pais sobre hábitos e dietas inadequadas e sobre os principais efeitos colaterais da terapia,
favorecendo a um diagnóstico precoce de manifestações bucais. Os alunos bolsistas realizarão uma
abordagem acolhedora aos pacientes do Instituto Oncológico/Hospital 9 de Julho, Juiz de Fora, MG, Brasil,
para orientar sobre as técnicas e cuidados específicos de promoção de saúde bucal para este perfil de
pacientes. Os pacientes sera~o abordados de acordo com o protocolo especi´fico que envolve uma
abordagem inicial para avaliac¸a~o do quadro clínico do paciente (prontua´rio) e exame cli´nico da condic¸a~o
bucal. Sera~o examinados tecidos moles e duros do complexo maxilomandibular. A seguir sera´ elaborado
um plano de tratamento individual determinado em conjunto com o me´dico responsável e equipe
multiprofissional. Os pacientes recebem os cuidados ja´ preconizados para cada doenc¸a bucal identificada
com adequac¸o~es para a condic¸a~o atual. O tratamento incluira´ desde cuidados de profilaxia e
hidratac¸a~o bucal ate´ procedimentos mais complexos tratamento de efeitos citotóxicos da terapia
imunossupressora. Assim, este projeto cria um espac¸o de ensino, assiste^ncia e pesquisa. Para o paciente é
uma oportunidade de prevenir e amenizar as complicações do tratamento contra o câncer e para o discente,
estimula a interac¸a~o multiprofissional, o olhar crítico e investigativo  e a sensibilidade na atuação,
contribuindo para sua formac¸a~o humana e profissional.
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Açoes integradas de saúde bucal aos pacientes em UTI

Gisele Maria Campos Fabri

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

A odontologia fundamentada na promoc¸a~o de sau´de colabora com o restabelecimento da sau´de geral e
melhora na qualidade de vida. A inserc¸a~o do cirurgia~o-dentista na equipe multidisciplinar na Unidade de
Terapia Intensiva enfatiza a manutenc¸a~o da integralidade do paciente, na~o so´ para tratar o problema que
o levou a` internac¸a~o, mas tambe´m para cuidar de eventuais doenc¸as bucais que podem ser prejudiciais
para sua recuperac¸a~o e progno´stico. Este projeto de extensa~o enfatiza a inserc¸a~o do atendimento e
acompanhamento odontolo´gico de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. Desta forma, visa
proporcionar melhor abordagem cli´nica odontolo´gica, ressaltando a importa^ncia dos cuidados bucais
necessa´rios, seja na prevenc¸a~o ou tratamento de processos inflamato´rios e infecciosos bucais
identificados. A doenc¸a odontolo´gica pode ter repercussa~o siste^mica, agravando o estado geral do
paciente e dificultando sua recuperac¸a~o. As complicac¸o~es siste^micas decorrentes das alterac¸o~es
bucais podem implicar em tempo adicional de hospitalizac¸a~o, gerando mais custos. O objetivo deste projeto
e´ incluir o paciente internado em UTI nos cuidados odontolo´gicos.Os pacientes da Unidade de Terapia
Intensiva da Unidade Coronariana do Hospital Particular Albert Sabin, Juiz de Fora, MG, Brasil, sera~o
tratados de acordo com o protocolo especi´fico que envolve uma abordagem inicial para avaliac¸a~o do
estado siste^mico do paciente (prontua´rio) e exame cli´nico da condic¸a~o bucal. Sera~o examinados os
tecidos moles e duros da complexo maxilomandibular.A seguir sera´ elaborado um plano de tratamento
individual determinado em conjunto com o me´dico intensivista e equipe multiprofissional. Os pacientes
recebem os cuidados ja´ preconizados para cada doenc¸a bucal identificada com adequac¸o~es para a
condic¸a~o siste^mica em que se encontra. O tratamento incluira´ desde cuidados de profilaxia e hidratac¸a~o
bucal ate´ procedimentos mais complexos como exodontias e drenagem de abscessos. Adicionalmente, este
projeto cria espac¸o de ensino, assiste^ncia e pesquisa para o discente, estimula a interac¸a~o
multiprofissional, contribuindo para sua formac¸a~o profissional.
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CENTRO ESPECIALIZADO EM LASERTERAPIA APLICADA À ODONTOLOGIA (CELAO)

Fernanda Mombrini Pigatti

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Os procedimentos odontológicos têm, atualmente, um grande aliado que é o laser de baixa potência. Através
da emissão de feixes de lasers específicos, os tecidos alterados sofrem influência desta luz que promove
reações biológicas como a aceleração no processo de cicatrização, a redução de processos inflamatórios e a
diminuição da dor. Os benefícios da laserterapia são inúmeros na Odontologia, todavia há necessidade de
conhecimento técnico do equipamento, bem como capacitação para determinar parâmetros ideais das
irradiações. O correto diagnóstico e um tratamento convencional adequado são fundamentais para os
procedimentos clínicos e a laserterapia atua para complementar ou até melhorar a qualidade do tratamento,
com mais conforto para os pacientes. Portanto, o objetivo deste projeto é desenvolver atividades relacionadas
ao tratamento de pacientes com laser de baixa potência. Serão atendidos pacientes encaminhados das
Clínicas do Curso de Odontologia (UFJF/GV) ou do Núcleo de Especialidades Oncológicas (NEO) do Hospital
Bom Samaritano da cidade Governador Valadares/MG que tenham indicação clínica de laserterapia com
finalidade analgésica, anti- inflamatória, antimicrobiana ou biomoduladora, no complexo bucomaxilofacial.
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Assistência ao atendimento pediátrico e do adolescente portador de câncer infantil no Instituto Oncológico de
Juiz de Fora

Tereza Cristina Esteves

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O câncer da criança e adolescente é um problema da saúde pública. É a principal causa de morte por doença
entre zero e 19 anos no Brasil. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são as maiores ferramentas
para a cura. O tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde somente pode ser realizado em hospitais
com credenciamento específico do SUS e Ministério da Saúde para o tratamento de câncer, denominados
UNACON (Unidade de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia) ou CACON (Centro de Assistência
em Alta Complexidade em Oncologia). O objetivo do programa é permitir maior conhecimento sobre a doença,
diagnóstico, e tratamento pelo aluno, permitir o desenvolvimento de trabalho em interdisciplinar,
acompanhando a rotina de enfermaria e ambulatório de atendimento no UNACON Instituto Oncológico de Juiz
de Fora, de forma supervisionada. O programa também prevê a contribuição do aluno na assistência
humanizada do câncer infantil com aprimoramento de bancos de dados de registro câncer infantil e
adolescente, assim como avaliação dos resultados da assistência, permitindo também construir ações que
possam contribuir na assistência aos pacientes portadores de neoplasias. As atividades serão desenvolvidas
na enfermaria e no ambulatório pediátrico do hospital, com horários no período da manhã, tarde e noite, em
rodizio entre os participantes durante todos os 12 meses do projeto. Esperamos também após a construção
do banco de dados, avaliar os resultados da assistência promovida e impacto na rotina hospitalar e resultados
de tratamento dos pacientes.
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Desenvolvimento de produtos probióticos com potencial antinflamatório para portadores de doenças
inflamatórias intestinais atendidos pelo projeto PROGASTRO

Ana Vladia Bandeira Moreira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O surgimento de uma nova fronteira nas ciências da nutrição vem expandindo os conceitos antigos do mundo
ocidental sobre o uso dos alimentos além da ideia de sobrevivência, satisfação da fome e prevenção de
efeitos adversos. A ênfase atual é em direção à promoção do bem-estar, de um melhor estado de saúde e da
redução dos riscos de doenças. Um forte crescimento está ocorrendo em muitas categorias de alimentos
funcionais e algumas das áreas mais dinâmicas incluem os iogurtes probióticos e sucos. O quefir de água é
uma bebida fermentada não láctea com alegação de diversos benefícios à saúde advindos do seu conteúdo
probiótico e prebiótico. Paralelo a este contexto, é relevante a discussão do cenário das Doenças Infamatórias
intestinais (DII), visto que no contexto das mudanças no perfil de morbimortalidade e aumento da prevalência
das doenças crônicas no Brasil destacam-se as doenças inflamatórias intestinais (DII), em destaque a Doença
de Crohn (DC) e a Retocolite ulcerativa (DCU), como as principais; bem como de causa autoimune como a
Doença Celíaca, as quais geram na grande maioria dos casos problemas hepáticos e pancreáticos,
complicando a qualidade de vida, destes usuários. Estas doenças ocorrem a partir da interação de fatores
genéticos, microbiota intestinal e imunorregulação de mucosa. Neste contexto, o presente projeto irá
desenvolver bebidas probióticas de alta atividade antoxidante e antinflamatória; de baixo custo, para ser
rapassada aos pacientes por meio de oficinas culinárias.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE
ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA OSTOMIZADA -SASPO - DE JUIZ DE FORA-MG

Ana Livia De Oliveira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Este projeto de extensão é desenvolvido com portadores de estomas intestinais de eliminação
(colostomizados e ileostomizados) atendidos pelo Serviço
de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada -SASPO - de Juiz de Fora - MG. A pessoa estomizada é aquela
que em decorrência de um procedimento
cirúrgico com exteriorização do sistema (digestório, respiratório e urinário), possui um estoma . Considerando-
se os tipos de estomias digestivas de
eliminação, a colostomia é a mais freqüente. Caracteriza-se pela exteriorização do cólon através da parede
abdominal, com o objetivo de eliminação
fecal. Já a abertura artificial entre o íleo, no intestino delgado, e a parede abdominal, denomina-se ileostomia.
Em relação aos estomas intestinais, as
causas que condicionam à necessidade de realização desse tipo de estomia são diversas e incluem as
neoplasias, distúrbios congênitos, traumas,
doenças inflamatórias intestinais,destas o câncer colo-retal é a principal ocorrência. A eliminação das fezes
passa a ser feita por um orifício no abdômen,
onde a alça do cólon ou íleo é exteriorizada. Assim sendo, não há mecanismos de continência que regulem o
fluxo das fezes, que passa a ocorrer,
freqüentemente, de modo contínuo, e obriga o indivíduo a portar uma bolsa plástica aderida à pele do
abdômen para a coleta do efluente. A perda do
controle da eliminação de fezes e gases, causada pela abertura de um estoma intestinal, constitui fator forte
de impacto emocional para as pessoas
estomizadas, porque altera o esquema corporal, a auto-imagem e a auto-estima, além de determinar outros
distúrbios associados a essas. A adaptação
à condição de portador do ostoma e da bolsa coletora é um processo longo e contínuo. Desta forma, o reforço
de orientações sobre a adoção de
comportamentos nutricionalmente saudáveis constitui-se em um desafio para os profissionais de saúde, pois a
modificação de hábitos de vida envolve
mudanças na forma de viver e na própria idéia de saúde que o indivíduo possui. O objetivo deste projeto é
Desenvolver atividades de Educação
alimentar e nutricional com estomizados intestinais. Promover mudanças nas práticas alimentares e
sensibilizar o estomizado quanto à importância do
consumo alimentar para a qualidade de vida e redução das queixas alimentares relacionadas as estomias.
Melhorar o conhecimento dos estomizados
intestinais sobre a nutrição. Melhorar a saúde e o estado nutricional dos colostomizados e ileostomizados para
melhor adaptação e reabilitação do
paciente e da família. São feitos trabalhos de educação alimentar e nutricional junto aos grupos terapêuticos,
salas de espera, encontros temáticos e
palestras e oficinas. o projeto é Realizado Portadores de estomas intestinais de eliminação (colostomizados e
ileostomizados), usuários do SUS
atendidos pelo SASPO - Juiz de Fora no PAM - Marechal 7o Andar sala 704.
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INCLUSÃO PRODUTIVA ATRAVÉS DE OFICINAS CULINÁRIAS EM UMA OBRA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE JUIZ DE FORA -MG

Ana Livia De Oliveira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A inclusão produtiva promove ações que possibilitem a inserção de indivíduos no mercado de trabalho,
contribuindo para o processo de emancipação
social diminuindo a dependência de programas e benefícios dos governos federal, estadual e municipal,
gerando trabalho e renda, potencializando a
arte e o saber-fazer local. Estas atividades contribuem para a ampliação dos trabalhos executados por
cooperativas, associações comunitárias e outros
sistemas associativos, além da abertura de frentes de trabalhos compatíveis com a vocação econômica do
município, garantindo a convivência familiar e
comunitária. O objetivo geral desse projeto é sensibilizar e instrumentalizar os participantes a desenvolverem
ações de cuidado à saúde e nutrição,
tendo como recurso a culinária para poderem entrar no mercado de trabalho como microempreendedores
individuais, auxiliar de cozinha e empregados
domésticos. E como objetivos específicos: Possibilitar desenvolver habilidades culinárias; Debater e
aprofundar conceitos para a promoção de saúde e
de alimentação saudável; Propiciar momentos de troca de experiências e de uso de dinâmicas para práticas
de educação alimentar e nutricional;
fornecer elementos para responder as demandas concretas dos profissionais e da população de como
operacionalizar, no cotidiano, refeições saudáveis
que contemplem os princípios do prazer, do custo, da praticidade, do respeito à cultura, da segurança
sanitária, entre outros. A metodologia é
desenvolvida por meio de oficinas culinárias. As oficinas são realizadas na cozinha da obra social Santa
Catarina OSSC, no bairro Jardim Casa Blanca.
Contato.
Profa. Ana Lívia de Oliveira
Departamento de Nutrição - 2102-3234
e- mail - analivia.oliveira@ufjf.edu.br
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Biodiversidade na ponta dos dedos: A Coleção Itinerante de Zoologia da UFJF (CIZ-UFJF)

Renato Christensen Nali

DEPTO DE ZOOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Este projeto visa à consolidação de uma Coleção Itinerante de Zoologia (CIZ-UFJF) com espécimes
zoológicos dos mais variados grupos de vertebrados e invertebrados, incluindo também materiais e textos de
apoio. Todo o material da coleção será utilizado para exposição e explanação por alunos de graduação
diretamente vinculados ao projeto, bem como demais alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
de forma a oportunizar e incentivar a prática docente e a divulgação científica. O objetivo central da CIZ é
levar, de forma contínua e conforme agendamento, material biológico para o público em geral, durante
eventos em Juiz de Fora e região que tenham interface com Educação Ambiental. Além disso, visa também
aproximar a academia dos alunos das escolas da rede pública de ensino, as quais carecem de recurso
didático voltado para o estudo da biologia, como coleções biológicas. Com esse projeto, objetiva-se capacitar
os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e os professores da rede pública de ensino para
trabalhar com a zoologia em seu aspecto prático e desenvolver seu potencial criativo. As visitas aos eventos e
escolas serão feitas por meio de exposição dialogada e com atividades lúdicas, com transposição didática
para os públicos-alvo a serem planejados a cada visita. Espera-se que o projeto seja instrumento de
transformação da realidade social dos diversos setores da sociedade, especificamente na democratização de
acesso à biodiversidade e consequente desenvolvimento da consciência de conservação e desmistificação de
conceitos errados acerca dos diversos grupos animais. Além disso, a CIZ contribuirá na divulgação do
trabalho acadêmico desenvolvido no Departamento de Zoologia da UFJF, auxiliando na consolidação de uma
visão positiva da universidade como espaço de construção de conhecimento plenamente acessível à
população.
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Percursos sustentáveis agroecológicos em busca de novas possibilidades para as hortas escolares

Angelica Cosenza Rodrigues

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Em recentes projetos aprovados nos editais BIC/PROPESQ/UFJF 2016 e 2017, mapeamos as hortas
escolares das redes Estadual e Municipal da Cidade de Juiz de Fora e traçamos seus usos, finalidades,
problemas e potencialidades. O foco de tais investigações consistiu em analisar discursos produzidos por
atores escolares sobre as hortas. São muitos os problemas relatados por tais atores: a falta de recursos
humanos e materiais, a ausência/inadequação de formação para os/as professores/as, a ausência de
envolvimento comunitário e participação discente, a falta de transversalidade, sendo o/a professor/a de
ciências o/a comumente responsável pelos trabalhos. Nesse sentido, este projeto de extensão assume como
objetivo principal formar professores/as das escolas públicas municipais e estaduais de Juiz de Fora, em
diálogo com movimentos sociais e associações ligadas à agricultura urbana de base agroecológica, para
contribuir no processo de melhoria das hortas escolares, bem como do trabalho pedagógico nelas/por meio
delas desenvolvidos. Este processo formativo visa minimizar concepções e práticas simplistas, ingênuas,
eventuais, descontextualizadas das demandas comunitárias, que de modo geral, reforçam uma visão que
fragmentada, apartada das críticas históricas produzidas pelo movimento do campo e dirigidas ao processo
que culminou com o atual modelo agroalimentar predatório ligado ao agronegócio instalado no Brasil. O
percurso formativo sustentável que faz encontrar professores/as e agricultores/as urbanos proposto neste
projeto, vem desde a sua primeira edição (edital 2018), favorecendo os pressupostos da agroecologia, que ao
ser transposta para a escola urbana como uma experiência educativa estruturada coletivamente, pode
atender a demandas referentes ao exercício do rompimento das fronteiras disciplinares e a percepção dos
diferentes aspectos que constituem o hábito alimentar e as relações humanas com os demais componentes
da relação ambiente/sociedade. Esta proposição vem ampliando o entendimento crítico do caminho seguido
pelos alimentos desde a sua produção até o consumidor, assim como a identificação do trabalho humano
envolvido, do uso de aditivos e agrotóxicos em sua produção e seus efeitos sobre a saúde dos produtores e
consumidores. Aspectos que anteriormente a execução do projeto, se mantinham invisíveis no cotidiano da
alimentação escolar e nas práticas pedagógicas propostas para a educação alimentar e nutricional via horta
pelos professores participantes do projeto.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Do local ao nacional: movimentos de contestação social à mineração

Bruno Milanez

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E MECÂNICA

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O principal objetivo do projeto é a construção coletiva e reflexiva de conhecimento a partir da experiência dos
movimentos sociais que enfrentam conflitos com empresas do setor e das organizações que debatem o
modelo mineral brasileiro de forma a aprimorar os instrumentos de reivindicação desses movimentos e
organizações.
À medida que se expande a atividade mineral, também crescem a quantidade e a intensidades dos conflitos
envolvendo mineração. Apesar do caráter local dos impactos da extração mineral, diferentes movimentos
começaram a perceber a necessidade de agir em escala nacional. A partir dessa mobilização surgiram
movimentos mais amplos como o Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração (CNDTM) e o
Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM). Ao longo do projeto, pretende-se desenvolver uma
série de atividades com esses dois movimentos, bem como com a população atingida pelos rompimentos das
barragens no Rio Doce e no Rio Paraopeba e ainda apoiar a estruturação de atividades de segurança do
trabalhador no setor da mineração.
O trabalho se concentra, especialmente em atividades de capacitação, assessoria técnica e elaboração de
material.
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RÁDIO UNIVERSITÁRIA

Giovani Duarte Verazzani

SEC DA FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

A Rádio Universitária da Faculdade de Comunicação da UFJF tem sua programação veiculada de 7 as 22
horas, de segunda a sexta-feira. Apresenta programação de informação, comunitária, prestação de serviço e
diversional. Pode ser sintonizada pela frequência 104,9 (FM) ou pela internet www.radio.ufjf.br . O telefone
para contato e o 2102-3610. No site, os interessados conhecem a programação e tudo mais sobre a emissora,
como promoções e detalhamento dos programas. A Rádio oferece oportunidade de participação da
comunidade universitária como um todo e do publico externo com participação nos programas.
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Trissomia do 21 - interação entre pessoas com síndrome de Down e universidade

Andreia Peraro Do Nascimento

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das
células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de
Down, ou trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior
parte da população. As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas
características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam
personalidades e características diferentes e únicas. É importante esclarecer que o comportamento dos pais
não causa a síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Não é
culpa de ninguém. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa
associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança.
Receber a notícia do nascimento de um bebê com síndrome de Down ou Trissomia do  cromossomo 21(T21)
não e tarefa simples, a maneira como a notícia é recebida, muitas vezes de forma negativa é decorrente do
modo como os profissionais de saúde vem tratando  o tema. Dar a notícia do nascimento de um bebê com
T21, também não é tarefa simples. Mesmo profissionais mais experientes admitem que tiveram pouco ou
nenhum treinamento em como discutir esse diagnóstico com sensibilidade, de maneira com que as famílias se
sintam satisfeitas com as informações oferecidas e, ao mesmo tempo, acolhidas diante da nova realidade.
Diante do exposto, o objetivo deste projeto de extensão será aproximar as pessoas com síndrome de
Down(T21), suas famílias com os estudantes e professores dos cursos de saúde da UFJF-GV, na perspectiva
de formar profissionais mais sensíveis e preparados a lidar com pessoas com T21 e assim ajudá-las a serem
melhor inseridas na sociedade.
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PRODUTORA DE NOTÍCIAS

Giovani Duarte Verazzani

SEC DA FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O projeto Produtora de Notícias visa produzir e divulgar informações diversas no site da Produtora da UFJF,
com atualização constante, que retratem ações desenvolvidas por comunidades, especialmente nos bairros,
dando espaço e visibilidade para lideranças, artistas, representantes oficiais ou não de manifestações
culturais. O projeto visa identificar pautas que possam gerar matérias de interesse comunitário e que mostrem
uma população que costuma ficar "invisível" diante do espaço restrito dos veículos de comunicação
tradicionais. A comunidade pode reivindicar cobertura e todo o processo de acesso será controlado para que
os objetivos sejam atingidos.
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ATENDIMENTO NUTRICIONAL NO PROGRAMA DE TRANSTORNO ALIMENTAR - PROTAL -
HU/EBESERH

Aline Silva De Aguiar

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Trabalhar com transtornos alimentares requer uma longa jornada para se capacitar e atender os pacientes. A
atuação exige equipe interdisciplinar especializada e constantes treinamentos e supervisão para adquirir e
atualizar quanto as experiências e habilidades. São poucos os Centros de Tratamento para Transtornos
Alimentares no Brasil, sendo o Programa de Transtorno Alimentar (PROTAL) um centro de referência de Juiz
de Fora e Zona da Mata. A participação acadêmica da Nutrição auxiliará no atendimento da demanda de TA,
uma vez que o HU tem apenas um nutricionista para atender todos os pacientes com diversas doenças no
ambulatório de Nutrição Clínica HU/EBSERH. Este nutricionista é o único atuante no SUS na cidade de Juiz
de Fora. O objetivo do projeto é realizar atendimento nutricional e atividades de educação alimentar e
nutricional no ambulatório de Nutrição do Programa de Transtorno Alimentar/PROTAL. Serão acompanhados,
no ano de 2020, cerca de 100 beneficiários, adultos e idosos, de ambos os sexos, com transtorno alimentar
bulimia, anorexia nervosa e compulsão alimentar, em tratamento multidisciplinas no PROTAL – Programa de
Transtorno Alimentar no HU-EBSERH. Pretende-se realizar acompanhamento nutricional aos usuários com
TA que foram encaminhados ao PROTAL. O acolhimento dos pacientes inclui uma triagem inicial para avaliar
critérios de presença de Transtorno Alimentar, anorexia nervosa, bulimia nervosa ou compulsão alimentar. Os
usuários com diagnóstico de TA serão encaminhadas ao atendimento médico psiquiátrico. Em seguida, após
reunião com a equipe multidisciplinar, será direcionado os atendimentos para os profissionais da psicologia e
nutrição. As atividades da nutrição serão semanais em atendimento individual por até 1 ano, podendo espaçar
os encontros para quinzenais de acordo com a evolução do paciente. Na primeira consulta com a nutrição,
será realizado uma anamnese clínica e alimentar e avaliação antropométrica com medições de peso, altura e
circunferência da cintura apenas para acompanhamento da evolução do estado nutricional do paciente, sem
informar ao mesmo sobre os valores. O paciente será acompanhamento semanalmente em consultas
individuais e algumas em grupos educativos. As consultas após 1 mês poderão ser espaçadas para encontros
quinzenais, conforme evolução do paciente e sempre discutida em reunião de equipe multidisciplinar. Nos
grupos Educativos, serão realizadas, mensalmente, atividades de Educação Alimentar e Nutricional, na sala
de grupos do HU-EBSERH. Por semestre poderá haver reunião com os familiares á convite. O projeto de
extensão integrará a participação dos discentes das disciplinas da área profissionalizante do Curso de
Nutrição. O discente participará da rotina de atendimento nutricional ambulatorial aos pacientes do PROTAL e
do trabalho de educação alimentar e nutricional. A proposta inicial é realizar a extensão no atendimento
nutricional suprindo uma deficiência de profissional do SUS e EBSERH. A pesquisa poderá ser desenvolvida,
uma vez que o serviço manterá prontuários e informações no sistema AGHU sobre história de vida, hábitos
alimentares, ciclo alteração da imagem corporal – restrição/purgação – compulsão, evolução do estado
nutricional, adesão ao tratamento, informações sociodemográficas, dados clínicos, exames e tratamento
medicamentoso. São poucos os Centros de tratamento para TA no Brasil. O PROTAL torna-se um
ambulatório de referencia da Zona da Mata Mineira, com equipe qualificada e multidisciplinar. O
acompanhamento nutricional é necessário para a estabilização do quadro de TA e restabelecimento do estado
nutricional do indivíduo, desenvolvendo competências e habilidades no treinamento de uma alimentação
adequada ao gasto energético, sem restrições, purgações e excessos compensatórios. A participação do
Departamento de Nutrição/UFJF auxiliará no atendimento da demanda de TA,
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uma vez que o HU tem apenas um nutricionista para atender todos os pacientes com diversas doenças no
ambulatório de Nutrição Clínica HU/EBSERH. Este nutricionista é o único atuante no SUS na cidade de Juiz
de Fora. O atendimento nutricional será voltado para as necessidades levantadas, estabelecimento de vínculo
e confiança para que o indivíduo consiga a autonomia em se alimentar reconhecendo o próprio corpo.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

MOSAICO, A CIDADE SE VÊ NA TV

Marcio De Oliveira Guerra

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Mosaico é um programa televisivo idealizado pela Produtora de Multimeios da FACOM/UFJF, realizado por
alunos do curso sob a supervisão e direção do prof. Dr. Marcio de Oliveira Guerra. O programa tem a duração
de 30 minutos e mostra a identidade de Juiz de Fora através de manifestações culturais, sociais, políticas e
artísticas dos moradores de cada local focalizado pelo programa. Mosaico está no ar desde o ano de 2007,
inicialmente na TVE Juiz de Fora e, hoje, na TV Câmara Juiz de Fora, e também nas plataformas de vídeo,
recebendo elogios e sendo premiado no Intercom Nacional de 2015, como o melhor programa produzido por
uma Faculdade de Comunicação Social no país. O objetivo é abrir espaço para que a comunidade de cada
bairro apareça e mostre sua identidade, com projetos que são desenvolvidos em beneficio dessa própria
comunidade, que podem ser replicados em outras regiões da cidade.O Mosaico também foi transformado em
livros (duas edições impressas e outra já na gráfica) que são distribuídos em bibliotecas e escolas, oferecendo
mais informação sobre Juiz de Fora para estudantes e pesquisadores.
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A MEMÓRIA DA UFJF

Marcio De Oliveira Guerra

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O projeto Memoria da UFJF reúne depoimentos de professores (atuais e aposentados), técnicos
administrativos em educação (atuais e aposentados) e ex-alunos que, através de gravação de entrevistas,
fazem o registro da historia oral da instituição e de seus diversos cursos e setores. Os depoimentos ficam
gravados e são disponibilizados para pesquisadores, historiadores, memorialistas, jornalistas e interessados
em conhecer a historia de uma das mais importantes instituições de ensino superior do pais. As gravações e
edições são feitas na Produtora de Multimeios da Faculdade de Comunicação, que funciona de 8 às 19 horas.
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Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Observatório do Setor Público – Segurança Pública

Laura De Carvalho Schiavon

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O observatório do setor público constitui um programa de compilação, análise e divulgação de informações
sobre a atuação do Estado e desenvolvimento socioeconômico. Este módulo tem como objetivo produzir
indicadores da atuação dos órgãos da justiça criminal e índices de violência, com foco no mapeamento da
desigualdade no acesso a serviços públicos e segurança. São coletados dados disponibilizados pelos
institutos de pesquisa, órgãos de segurança pública e saúde. O projeto visa a construção e divulgação de um
conjunto de tabelas e gráficos com indicadores desagregados para diferentes localidades e períodos e a
elaboração de dois boletins do Observatório do Setor Público – Segurança Pública, amplamente divulgados
para Juiz de Fora e região via internet. Este programa tem como prioridade o desenvolvimento de análises
locais, sendo igualmente desenvolvidas análises em nível estadual e nacional.
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Minas dos Leites Gerais: o valor dos lácteos na alimentação, na cultura e na economia mineira

Paulo Henrique Fonseca Da Silva

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto tem um perfil multidisiciplinar e propõe trabalhar em conjunto com os cursos de Nutrição, Geografia
e Comunicação buscando informações culturais, enconômicas e nutricionais sobre o leite e seus derivados.
Propõe-se resgatar a cultura da produção do queijo minas artesanal, as receitas tradicionais e a tradição que
está presente na história da chegada do leite às Minas Gerais até a atualidade. Serão utilizados textos de
linguagem informal para melhor entendimento por parte dos consumidores bem como vídeo que atualmente
vem sendo demandado por diferentes faixas etárias via redes sociais, os quais são entendidos pela área de
comunicação como uma forma acessível e de grande interesse como forma de divulgação. Os textos e o
vídeo, ambos resultantes do projeto proposto, serão disponibilizados aos usuários da rede NUVLAC a qual
atualmente possui cerca de 1.000 membros que acompanham as informações sobre os benefício do leite e
seus derivados para a saúde humana.
Além disso serão realizadas palestras e oficinas culinárias de forma a compartilhar as informações geradas a
partir dos estudos do projeto. As palestras e as oficinais serão realizadas em comemoração ao Dia Mundial do
Leite e durante a Semana da Nutrição, UFJF. Expertises do Instituto de Laticínios Cândido Tostes e da
Agência de Inovação de Leite e Derivados agregarão valor e capilaridade ao projeto.
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A sala de espera do ambulatório de Endocrinologia como modelo e levantamento de questionamentos para
consulta médica

Christianne Toledo De Souza Leal

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto intitulado: A sala de espera do ambulatório de Endocrinologia como modelo e levantamento de
questionamentos para consulta médica tem como objetivo principal: acolher bem e educar os pacientes na
sala de espera para consulta da especialidade. O método utilizado para acolhimento aos pacientes que serão
atendidos nos ambulatórios do HU CAS às terças feiras a tarde ou sextas de manhã é principalmente uma
exposição do aluno (bolsista e/ou voluntário) que chegará mais cedo no dia do ambulatório, levará material
didática e irá se informar quais os pacientes estão agendados para aquele dia, identificarando os mesmos na
sala de espera. O aluno então, irá se apresentar, fazer uma acolhida carinhosa, oferecer ajuda e expor mini
palestras sobre diversos assuntos da área de Endocrinologia além de expor um vídeo educativo, já elaborado
pela equipe na televisão do setor. Alguns vídeos serão feitos aos poucos de acordo com as dúvidas e
necessidades dos pacientes. O público alvo são os pacientes que estão aguardando para serem consultados
no HU CAS. O tempo de espera pode ser demorado devido a grande demanda da Endocrinologia.
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NeuroPop: Rede de Popularização das Neurociências

Renato Nery Soriano

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto tem como escopo a execução de um conjunto de ações, em parceria com a Secretaria Regional de
Educação de Governador Valadares (SER-GV), com o objetivo de promover a popularização das
Neurociências no âmbito das escolas associadas. Para tal, foram determinados três eixos de atuação: as
atividades voltadas para os alunos da rede estadual de ensino do município, o curso de formação continuada
em Neuroeducação para os professores dessa rede, e as ações culturais e educativas voltadas para a
comunidade vinculada às instituições que receberão o projeto. Dessa forma, será possível contribuir
diretamente para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos atendidos, ao proporcionar a associação
entre o conhecimento teórico e a realidade desses estudantes, em uma experiência extraescolar agradável. A
valorização dos professores também é um ponto forte, na medida em que os cursos possibilitarão a
complementação e a atualização da formação desses profissionais, de maneira a contribuir para o sucesso de
seus trabalhos em sala de aula. O terceiro eixo permitirá a ampliação da educação popular e da divulgação
científica, ao mesmo passo em que promoverá lazer e cultura junto a essa população. Os discentes
engajados no projeto, ao assumirem o compromisso com o seu propósito, serão aproximados da comunidade,
aperfeiçoando a sua percepção sobre ela, enquanto têm a oportunidade de exercitar frequentemente
habilidades essenciais a um profissional da saúde, a exemplo da capacidade de transmissão de
conhecimento em uma linguagem simples e adequada àquele que recebe a informação. Por fim, o projeto
possibilitará ao jovem Campus de Governador Valadares fortalecer a sua inserção na região, contribuindo
para a educação e ampliando parcerias com demais setores no município.
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Qualidade de vida: possibilidades e desafios

Herica Silva Dutra

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O projeto de extensão "Qualidade de vida: possibilidades e desafios" é desenvolvido em parceria com a
Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-
UFJF/EBSERH). O objetivo é desenvolver atividades de educação em saúde junto aos usuários do serviço
ambulatorial do HU-UFJF/EBSERH. Os estudantes envolvidos, sob supervisão dos professores responsáveis,
realizam salas de espera nos ambulatórios enfatizando temas de interesse de saúde pública e de promoção
da saúde / prevenção de morbidades. A educação em saúde é uma estratégia capaz de promover a adoção
de hábitos saudáveis, promover a prevenção de doenças e favorecer o empoderamento dos usuários do SUS
enquanto sujeitos ativos no seu processo de saúde e de qualidade de vida podendo intervir positivamente no
processo saúde-doença de indivíduos e coletividades. São utilizados folderes, folhetos, cartazes,
apresentação de conteúdo em mídia digital ou outros recursos disponíveis para despertar a curiosidade e
atenção dos participantes. As atividades semanais são planejadas por meio de busca de informações na
literatura científica sobre os diferentes temas discutidos.
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Fisioterapia durante a hemodiálise para pacientes com doença renal crônica

Maycon De Moura Reboredo

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Objetivos: inserir um programa de fisioterapia como parte da atenção integral ao paciente com doença renal
crônica submetido ao tratamento hemodialítico; reduzir a monotonia das sessões de hemodiálise;
proporcionar ao paciente melhor condição clínica, fisiológica, psicológica, social,
profissional e, consequentemente, ganho na qualidade de vida; inserir o acadêmico de fisioterapia em uma
nova área de atuação profissional; e criar um centro de referência no atendimento fisioterápico por meio de
um programa de exercícios para os pacientes submetidos à hemodiálise.
Métodos: O programa de fisioterapia será supervisionado, realizado nas duas horas iniciais da hemodiálise,
com duração média de uma hora, duas vezes por semana. O programa será composto de exercícios de
alongamentos, treinamento aeróbico e treinamento de força.
Público alvo: pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise no Serviço de Nefrologia do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Local de realização: Setor de Hemodiálise do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Horários de atendimento: De segunda-feira a sexta-feira nos seguintes horários: 07:00 às 10:00 e 12:00 às
15:00.
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Programa de Reabilitação Pulmonar

Maycon De Moura Reboredo

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Objetivos: inserir um programa de reabilitação pulmonar como parte da atenção integral ao paciente com
doença pulmonar obstrutiva crônica; proporcionar ao paciente melhor condição clínica, fisiológica, psicológica,
social, profissional e, consequentemente, ganho na qualidade de vida; inserir o acadêmico de fisioterapia em
uma nova área de atuação profissional; e criar um centro de referência no atendimento fisioterápico por meio
de um programa de reabilitação pulmonar para os pacientes pneumopatas.
Métodos: O programa de reabilitação pulmonar será supervisionado, com duração média de uma hora e meia,
duas vezes por semana. O programa será composto de exercícios de alongamentos, treinamento aeróbico e
treinamento de força.
Público alvo: pacientes adultos, de ambos os gêneros, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva
crônica em todos os estágios.
Local de realização: Unidade de Reabilitação - Setor de Fisioterapia do Hospital Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Horários de atendimento: De segunda-feira a sexta-feira entre 07:00 e 11:00.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Organização Regional da OBMEP

Sandro Rodrigues Mazorche

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Criada em 2005, a OBMEP (Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas) e o seu crescimento colocaram
as competições científicas no centro da
pauta nacional de educação. Em pouco mais de uma década, a OBMEP alcançou quase 18 milhões de
alunos e mais de 47 mil escolas, tornando-se a
maior olimpíada estudantil do mundo. Nesse período, tem promovido a descoberta de inúmeros jovens
talentosos e a melhoria do ensino da Matemática
no Brasil. Devido ao grande sucesso da OBMEP em  2017, passou a participar também da OBMEP as
Escolas Privadas. Por tanto, a Olimpíada Brasileira
de Matemática para Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) estabeleceu-se nos últimos anos como importante
política pública na área de Educação Básica.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privada é uma realização do Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com apoio da
Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). É promovida com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia
e Inovação (MCTI) e do Ministério da
Educação (MEC). É dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio
das escolas públicas municipais,
estaduais, federais e escolas privadas, que concorrem a prêmios de acordo com a sua classificação nas
provas. Professores, escolas e secretarias municipais de educação dos alunos participantes também
concorrem a prêmios.

O projeto Organização Regional da OBMEP na UFJF, visa ser um braço do projeto nacional da Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas
Publicas e Privadas na Região denominada MG05, que contém 139 municípios, 522 Escolas Publicas , 174
Escolas Privadas e mais 200.000 alunos.
Este projeto pretende trabalhar duas grandes ações da OBMEP na Regional MG05: Logística e Orientação. A
Logística contempla a divulgação/incentivo
a participação das escolas na Olimpíada; gerenciar a aplicação e correção das provas da segunda fase da
OBMEP e a realização das cerimônias
de entrega das Premiações da OBMEP na Regional MG05. A segunda ação é um trabalho de orientação feita
para os alunos medalhistas(PIC-Jr) e professores selecionados pelo
programa OBMEP na Escola, visando promover um estudo em temas de matemática variados para este
grupo de participantes.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Inglês para a Terceira Idade

Patricia Nora De Souza Ribeiro

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O Projeto “Inglês para a Terceira Idade” é um desdobramento do Projeto “Línguas Estrangeiras para a
Terceira Idade” que teve início em 1995, para proporcionar à comunidade com mais de 45 anos, de Juiz de
Fora e região, o acesso gratuito a cursos de línguas estrangeiras. O projeto proposto visa oferecer o acesso
gratuito a um curso de inglês, com duração e dois anos, disponibilizando um atendimento específico e
adequado às necessidades e aos interesses da população-alvo, não encontrado nos cursos tradicionais de
língua inglesa. Utilizando uma metodologia que pressupõe a interação das habilidades de compreensão (oral
e escrita) e de produção (oral e escrita), propicia aos alunos a comunicação básica em Inglês, a autonomia na
utilização da mesma em atividades como leituras e viagens, por exemplo, e o alargamento de horizontes,
além de favorecer a inserção social dos aprendizes e melhorar seu relacionamento com gerações mais novas,
a partir da atualização de seus conhecimentos e acreditando na viabilidade da aprendizagem continuada.
Com relação ao/à bolsista, o Projeto oferece a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos
adquiridos durante seu curso na UFJF, na atuação como mediador/a no processo de ensino-aprendizagem,
sendo orientado/a por docente da área de Inglês, e, também, o aproveitamento dessa experiência
extensionista como Estágio, obrigatório para quem pretende a licenciatura. O Projeto utiliza as salas da Casa
de Cultura, na Rua Severino Meireles, 260, telefone: 3215-4694, sede do “Polo interdisciplinar de ensino,
pesquisa e extensão sobre o processo de envelhecimento”, da UFJF.
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Unidade

Transplante de Órgãos 2020-2021

Helady Sanders Pinheiro

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O transplante é a melhor alternativa terapêutica para doentes em estágio de falência funcional, levando ao
aumento da expectativa de vida e reintegração em atividades cotidianas. O Brasil possui o maior sistema
público de transplante do mundo. Contudo, estudos mostraram que tanto os profissionais da saúde quanto a
população em geral tem conhecimento limitado sobre o tema, o que reduz a disponibilidade de órgãos e
tecidos no sistema, aumentando consequentemente o tempo de espera. Na tentativa de atenuar essas
questões, surge a proposta da criação de um programa que permita aos acadêmicos conhecer todo o
complexo processo de doação e transplante para que os mesmos promovam a discussão do tema tanto no
meio acadêmico quanto na comunidade. Serão várias as frentes utilizadas, destacando-se a realização
campanhas de doação de órgãos, salas de espera, discussões sobre o tema com alunos do ensino médio e
produção de material educativo. Espera-se que o projeto aumente o acesso dos acadêmicos com informações
sobre transplante de órgãos e que as atividades direcionadas ao público proporcionem uma oportunidade
única para promover discussões e disseminar o conhecimento nesta área.

OBS- A coordenação será exercida pela Profa. Hélady Sanders Pinheiro, que atualmente está cedida para
EBSERH, mantendo 25% da carga horária nas atividades na Faculdade de Medicina. É atualmente chefe do
Serviço de Transplante Renal onde será realizada parte das atividades de processo. Por esta razão os
documentos foram assinados pelos gestores do HU-UFJF.
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Desenvolvendo Famílias: Intervenções para Promoção da Eficácia Familiar

Altemir Jose Goncalves Barbosa

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Este projeto de extensão tem como objetivo tornar famílias mais eficazes para lidarem com os desafios e as
oportunidades da adolescência. Quando um ou mais integrantes do grupo familiar entram na adolescência, o
relacionamento da família muda. Os papeis familiares que, na infância, eram principalmente de nutrição,
proteção e socialização passam a ser mais de apoio e orientação. Para que a(o) adolescente viva plenamente
a adolescência, se desenvolva integralmente e participe ativamente das decisões que impactam sua vida, o
grupo familiar terá que mudar e enfrentar os ‘novos’ desafios e tirar proveito das oportunidades propiciadas
por essa fase do curso de vida. Ter níveis elevados de eficácia coletiva familiar (ECF) é fundamental para
cumprir de modo competente essa tarefa de desenvolvimento. ECF é o conjunto de crenças compartilhadas
pelos membros de uma família quanto à sua capacidade de, agindo coletivamente, atingirem os objetivos
estabelecidos. Trata-se de um processo psicológico que contribui para melhorar as relações familiares,
aumentar a qualidade de vida da família e promover bem-estar individual e familiar. A ECF influencia o
funcionamento familiar, os objetivos que a família tenta alcançar por meio da ação coletiva, a maneira como
usa seus recursos, a quantidade de esforço dedicado às atividades grupais, a resistência do grupo quando os
esforços coletivos não produzem resultados rápidos ou encontram forte oposição, bem como a resiliência da
família perante adversidades. Para aumentar a ECF de famílias com adolescentes, são realizados 14
encontros para promover habilidades comunicacionais e de resolução de problemas interpessoais das
famílias participantes. Essas competências são a base de um relacionamento familiar saudável e aumentam a
satisfação ao conviver. Podem participar do atendimento famílias que possuam, pelo menos, um membro no
início da adolescência (12 a 14 anos de idade). As atividades são realizadas em grupos de 2 ou 3 famílias,
acontecem no Centro de Psicologia Aplicada da UFJF, em encontros semanais de 90 minutos. O horário e o
dia do atendimento são agendados de acordo com a disponibilidade das famílias e dos profissionais
envolvidos. Para obter mais informações sobre o projeto, envie um e-mail para... ou ligue para (32)3216-1029.
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Unidade

AÇÕES EDUCATIVAS E CUIDADO À SAÚDE DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE
LONGA PERMANÊNCIA

Andyara Do Carmo Pinto Coelho Paiva

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O projeto de extensão “Ações educativas e cuidado à saúde de idosos residentes em uma instituição de longa
permanência” contemplará os idosos que residem em uma instituição de longa permanência para idosos
(ILPI), Santa Luísa de Marillac, no bairro Furtado de Menezes, na cidade de Juiz de Fora. Os objetivos dessa
proposta são: sensibilizar os idosos para importância do envelhecimento saudável; conscientizar os idosos
sobre a importância das atividades básicas de vida diária e do autocuidado, visando uma melhor qualidade de
vida; compartilhar com os idosos o conhecimento sobre práticas de vida saudáveis, como alimentação
adequada, cessação do tabagismo, atividade física e interação social; e discutir com o idoso sobre o risco de
quedas e estabelecer em conjunto medidas de prevenção. As atividades acontecerão sempre às segundas-
feiras, no turno da tarde, na própria instituição. Os idosos serão estimulados a buscarem estratégias que
favoreçam sua autonomia, e independência, vislumbrando um envelhecimento ativo e com qualidade. Além da
educação em saúde, visando a promoção da saúde e o controle de doenças e seus agravos, a proposta é
desenvolver atividades que estimulam a memória e recreação, destaca-se entre elas o desenho, a pintura,
música, corte e colagem, festas e apresentações culturais de dança.
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Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Watu: Educação Intercultural e Bem Viver no Vale
do Rio Doce

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Watu foi concebida como um projeto vinculado ao
Programa NAGÔ (Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares) em parceria com o CRDH (Centro de
Referência em Direitos Humanos do Médio Rio Doce), visando dar continuidade a ampliar as ações de
extensão voltadas para a defesa e promoção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e para a
inclusão de mestres/as camponeses, indígenas e quilombolas bem como seus conhecimentos e práticas
tradicionais na UFJF-Campus GV. O projeto tem como objetivo geral promover espaços de educação
intercultural e experimentação pedagógica interepistêmica visando contribuir para a formação transdisciplinar
de estudantes e professores/as da rede pública de ensino municipal, estadual e federal, bem como inspirar a
decolonização do pensamento acadêmico por meio do resgate e da inclusão dos conhecimentos tradicionais
na extensão universitária em interface com a pesquisa e o ensino público.
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Epidemiologia como instrumento de ação em saúde e mobilização social

Waneska Alexandra Alves

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 em saúde pública no nível local.
Como disciplina é um pilar essencial à saúde coletiva, pois se fundamenta 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 de definição de
estratégias de prevenção e controle de doenças e agravos e a promoção da saúde nos níveis de atenção a
saúde primária e secundária.

As atividades de extensão devem estar atreladas aos movimentos sociais que organizam e expressam os
interesses da sociedade em relação ao seu estado de saúde-doença. Assim, a mobilização social, torna-se
tarefa essencial para a convocação dos sujeitos e para o compartilhamento de sentimentos, conhecimentos e
responsabilidades – já que se pode defini-la como um processo comunicativo.

O projeto Epidemiologia como instrumento de ação em saúde e mobilização social na atenção primária tem
como proposta apoiar os espaços institucionais da vigilância epidemiológica (VE) local, atenção à saúde e de
articulação entre os diversos atores envolvidos na análise de dados e geração de informação estratégica, para
a realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos no município de Governador Valadares
(GV), Minas Gerais. Assim, o projeto poderá fortalecer as ações de VE na atenção primária permitindo
conhecer o comportamento de doença e agravos importantes no território, oportunizando a recomendação de
ações de prevenção e controle apropriadas a localidade da comunidade valadarense.

O objetivo geral do projeto é o de envolver e atingir a sociedade valadarense como um todo, de forma
contínua, promovendo e contribuindo na orientação de ações em Saúde Pública desse território na
perspectiva das realidades diferenciadas dos territórios da atenção primária.

Entende-se que toda a população valadarense poderá ser beneficiada por este projeto uma vez que dentre os
objetivos está o de contribuir para o fortalecimento da vigilância em saúde em GV. Também serão ser
beneficiados pelo projeto os estudantes dos cursos da área da saúde, que se interessem pela temática e que
poderão participar dos eventos relacionados à epidemiologia, prevenção e controle de doenças e agravos de
relevância epidemiológica para GV.

Como percurso metodológico, ao início de cada semestre letivo acontecerá um encontro entre os orientadores
do projeto e representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares (SMS) para
discussão e definição de temas relevantes para intervenção por meio da mobilização social. A partir daí terá
início o trabalho dos alunos envolvidos no projeto, que procederão com revisão da literatura para
contextualização da situação epidemiológica das doenças/agravos selecionados e análise de dados primários
e secundários. A fonte de dados será também os Sistemas de Informação em Saúde pertinentes e com
informações do nível local. A
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etapa posterior será a definição e planejamento das ações e tipo mobilização e articulação com o controle
social local visando ações de prevenção e controle. No final de cada semestre letivo será realizado em evento
(tipo Networking) conjunto entre a Universidade e a SMS. Nessa oportunidade os resultados das atividades de
mobilização serão apresentados e discutidos. Será realizado ajustamento das intervenções para planejamento
das ações do semestre seguinte e em outros territórios.

O projeto Epidemiologia como instrumento de ação em saúde e mobilização social na atenção primária
promoverá a integração entre os serviços de VE, de atenção primária, de controle social e academia em prol
de ações de prevenção, controle e promoção da saúde para a população local. Tais ações serão produtos da
aplicabilidade do conhecimento cientifico à realidade social e epidemiológica, promovendo a construção de
estratégias de intervenção, a melhoria da capacidade de decisão e a transformação da sociedade.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Aplicação de Instrumentos de Avaliação Pós Ocupação em projetos de edificações tombadas: Casa D'Itália
(JF-MG)

Miriam Carla Do Nascimento Dias

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

REITORIA

Resumo

Este projeto de extensão é fruto de uma parceria entre a Casa D'Itália, importante Centro Cultural da cidade
de Juiz de Fora e o Laboratório de Estudos em Conforto Ambiental e Sustentabilidade (Ecos) da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Através deste projeto, os alunos graduandos de Arquitetura e Urbanismo
poderão exercitar as técnicas aprendidas nas Disciplinas de Conforto Ambiental I, II e III, Projeto de Restauro
e Projeto Paisagístico, além de aprimorar seus conhecimentos na aplicação das técnicas de avaliação pós
ocupação e no uso dos equipamentos de medição térmica, lumínica e acústica. Este projeto proporcionará um
mapeamento de danos da edificação que é tombada pela Prefeitura de Juiz de Fora como Patrimônio Cultural
da cidade. A análise completa da edificação dará diretrizes para a futura reforma do espaço tando no que diz
respeito à acessibilidade e conforto térmico, lumínico e acústico, quanto no que diz respeito às instalações
elétricas, hidrossanitárias e de prevenção e combate à incêndio e pânico. Uma parte da equipe se
responsabilizará por mapear as necessidades e traçar as diretrizes de restauro, revitalização e retrofit de
patrimônio cultural. Externamente este projeto envolverá todos os usuários do espaço e apresentará para a
cidade como esse espaço revitalizado poderá ser melhor utilizado atendendo as mais diversas classes sociais
além de se solidificar enquanto espaço de pesquisa.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Sorriso na melhor idade

Rodrigo Furtado De Carvalho

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Como no Brasil os programas dirigidos à população idosa ainda são raros, as poucas pesquisas
epidemiológicas realizadas mostram uma situação preocupante. Sem renda para a utilização de serviços
privados e sem prioridade nos serviços públicos, grade parte dos idosos institucionalizados apresenta elevada
quantidade de problemas bucais, como: dentes extraídos, sextantes com doença periodontal, lesões da
mucosa bucal e necessidade de próteses. Nesta linha de ação, o projeto de extensão propõe promover
educação em saúde bucal na Casa de Recuperação Dona Zulmira da Sociedade São Vicente de Paula -
Governador Valadares - MG. Espera-se que a prática possa contribuir na educação dos pacientes e
cuidadores que atuam no asilo, auxiliando na realização de um atendimento humanizado de forma integral,
multidisciplinar, qualificando os atores envolvidos na promoção de saúde bucal e melhorando a qualidade de
vida. Desta forma espera-se proporcionar benefícios aos pacientes e cuidadores, que poderá ser verificado
por meio da adesão ao projeto e melhora dos quadros clínicos. Espera-se ainda que a participação dos alunos
de graduação no presente projeto possa contribuir para formação de profissionais mais sensibilizados e
preparados para o cuidado em saúde de forma integral.
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Grêmio estudantil como multiplicador: promovendo ações e atitudes de educação em saúde

Ana Carolina Morais Apolonio

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Durante o desenvolvimento do projeto "Grêmio estudantil como multiplicador de ações em saúde: fortalecendo
as ações de promoção de saúde contra Aedes aegypti em Juiz de Fora", ainda em vigência foi observado que
os alunos se encontram engajados, dedicados e preocupados com a temática de promoção de saúde, porém
ainda podem ser observadas lacunas que não devem ser negligenciadas. Considerando a capacidade dos
alunos de Ensino Médio de se tornarem multiplicadores de conhecimento e ao mesmo tempo a necessidade
tornar o ambiente escolar como promotor de saúde, o objetivo deste projeto é promover ações e atitudes de
educação em saúde criando um ambiente escolar saudável a partir de ações e atitudes promovidas pelos do
alunos do grêmio estudantil através alunos de graduação da UFJF.
Os objetivos do presente projeto visam o fortalecimento de ações transformadoras em saúde de forma que a
Universidade dialogue com a comunidade através do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Delfim Moreira.
Sua justificativa é a de que a Educação em Saúde é uma das melhores formas de promoção de saúde. Essa
forma de educação pode melhorar o ambiente escolar tornando o aluno mais interessado nos estudos,
tornando a escola um local mais acolhedor, fazendo com que os alunos se sintam mais participativos e
tornando-o mais agradável, além de ser disseminada para toda a comunidade. Os alunos de ensino médio
pertencem a Escola Estadual Delfim Moreira, que se encontra na região central da cidade de Juiz de Fora,
atendendo alunos de diferentes bairros (mais de 1000 alunos) distribuídos no Ensino Fundamental II (anos
finais), Ensino Médio, e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esses alunos dispõem de uma organização
social que os representa, o Grêmio Estudantil, que é a voz de todos os alunos. Sendo assim, todas as ações
aceitas e desenvolvidas pelos mesmos tem melhor aceitação na comunidade estudantil. Os alunos que estão
no grêmio da escola alvo deste projeto já participaram de um projeto de extensão, citado na justificativa, se
mostrando ainda mais interessados com a continuação nesse tipo de trabalho em colaboração com alunos de
graduação.
Os discentes de graduação inseridos neste projeto (Ciências Biológicas, Nutrição, Medicina ou outros cursos
da área da saúde), irão vivenciar a experiência de atuar na sociedade aplicando seus conhecimentos teóricos
sobre a doença e seus vetores na prática de resoluções de problemas em saúde pública no contexto do dia a
dia da comunidade. Estes trabalharão juntos para levarem ao alunos do Ensino Médio  propostas inovadoras,
estratégias e ferramentas para o desenvolvimento de um ambiente escolar mais harmonioso e que se
preocupe com a saúde de todos os que pertencem a comunidade escolar. De forma indireta os alunos da
escola serão capacitados para levar as informações, ferramentas e estratégias para suas famílias e
comunidades, aumentando a potencialidade das ações em saúde e potencializando atitudes para a melhoria
global da saúde.
O projeto será ancorado em seis núcleos que terão interface com a pesquisa (alimentação/ Relação entre
alimentação e saúde, Lixo/ Importância do correto descarte do lixo, Reciclagem/ Encaminhamento do lixo
reciclável, Doenças:vacinas/ Ações para a prevenção e tratamento de doenças, Horta/ Preparação hortas
caseiras). Cada trabalho deverá ser pautado em pesquisa e estudos científicos, nunca esquecendo o
conhecimento do cotidiano que vem com todos os participantes. Nesse ponto os integrantes serão
encorajados em estudarem e procurarem alternativas compatíveis com as necessidades e realidade da
Escola. Nesse contexto o projeto potenciará o conhecimentos os graduandos envolvidos e criará a prática do
estudo antes da
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realização de ações pelos alunos do ensino médio. Sendo assim, o projeto irá impactar toda a comunidade
escolar, não apenas aqueles alunos que estão diretamente ligados aos trabalhos desenvolvidos nos núcleos,
mas também serão encorajados a participarem todos os alunos da escola. Os trabalhos nos núcleos buscarão
a atuação participativa e colaborativa entre seus integrantes fazendo com que os participantes aprendam a
importância de cooperação e solidariedade.
A continuação da parceria Universidade-Grêmio-Escola faz-se necessária para que sejam desenvolvidas
ações mais profundas, em conjunto com o alunos, dentro da escola, para a promoção da saúde em níveis
mais abrangentes. Almejamos que todos os participantes consigam impulsionar seu conhecimento e atitudes
em relação a ações relacionadas ao bem estar de maneira geral, e assim interligar universidade, pesquisa,
extensão e sociedade.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Acompanhamento, educação e prevenção em diabetes mellitus

Danielle Guedes Andrade Ezequiel

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O diabetes mellitus é uma doença crônica de elevada prevalecia relacionada a diversas complicações
crônicas, dentre elas a doença cardiovascular, principal causa de morte na nossa  população.  O cuidado
integral ao individuo  diabético deve incluir abordagem multidisciplinar. Os principais objetivos do projeto são
oferecer cuidado humanizado e integral aos pacientes com diabetes mellitus e prevenção de complicações
relacionadas. Serão realizadas consultas médicas individuais com supervisão dos professores responsáveis,
alem de consultas pela equipe multiprofissional composta de enfermeiro, nutricionista, educador fisico,
psicologo, assistente social e fisioterapeuta. Os atendimentos serao realizados no HU- Dom Orione (CAS), Ã s
sextas-feiras, de 7:00 as 10:00 horas. Reunioes mensais serao  realizadas com toda a equipe multidisciplinar
e discussões  semanais dos casos atendidos .
Alem  disso, o projeto propoe  atividades educativas em sala de espera e grupos operativos com a
participacao de pacientes e familiares organizados pelos discentes com acompanhamento dos docentes
responsaveis.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Segurança da criança e do adolescente hospitalizados e os protocolos assistenciais

Sueli Maria Dos Reis Santos

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Enfermagem vem buscando melhorar e consolidar seu processo de trabalho voltado A para o gerenciamento
da assistência de enfermagem. Assim torna-se necessário a construção e aplicação de protocolos
assistências em enfermagem pediátrica para a resolução e melhoria da assistência ao cliente. Objetivo é
investir no ato de acolhimento as crianças, adolescentes e seus familiares, trabalhar com itens do programa
nacional de segurança do paciente, participar da elaboração/aplicação de protocolos assistenciais. O projeto
será executado na Enfermaria de Pediatria, no período de 01.03.2020 a 28.02.2021, em diferentes horários.
Será realizado o acolhimento às crianças, adolescentes e seus familiares; avaliação e aplicação itens do
programa nacional de segurança do paciente; construção dos Protocolos Operacionais Padrão relacionados
às Medidas Antropométricas e Acesso Venoso Periférico.  Espera que os protocolos assistenciais que acolhe
as demandas da assistência de enfermagem às crianças e atende as necessidades enfrentadas pela equipe
de enfermagem contribua para  fortalecer a ação extensionista do ensino e aproximação ensino-serviço. A
atuação conjunta, estudante e enfermeira, propiciará a aquisição de experiência, desenvolvimento de um
olhar crítico e reflexivo na construção e aplicação de ferramenta de trabalho para executar assistência de
enfermagem integral, qualificada e pautada na segurança da criança.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Intervenção nutricional e educativa para portadores de fibrose cística: estratégia para promoção de escolhas
alimentares saudáveis.

Sheila Cristina Potente Dutra Luquetti

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A Fibrose cística (FC) é uma doença genética que gera aumento da viscosidade das secreções mucosas,
promovendo má absorção de nutrientes, infecções e inflamação no sistema respiratório. Essas alterações
contribuem para alta incidência de desnutrição na FC. Esta por sua vez, piora a função pulmonar e infecções,
com aumento da mortalidade. Desta forma, este estudo objetiva realizar assistência nutricional e atividades de
educação alimentar e nutricional (EAN) para os fibrocísticos atendidos no ambulatório de FC do Hospital
Universitário da UFJF. Os pacientes receberão atendimento nutricional individualizado, e também participarão
junto com seus acompanhantes de atividades de EAN. Para traçar o perfil dos pacientes e suas demandas
serão coletados dados clínicos, antropométricos e dietéticos. Espera-se que o estudo forneça subsídios para
a implementação de novas abordagens terapêuticas, com vistas a melhorar o prognóstico e a qualidade de
vida desses indivíduos.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Cineclube Movimento

Alessandra Souza Melett Brum

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O Cineclube MOVIMENTO do Instituto de Artes e Design (IAD) tem por objetivo abrir um espaço de
socialização e exibição de filmes independentes no intuito de contribuir para o desenvolvimento do senso
crítico e da apreensão estética do conteúdo audiovisual. Maiores informações sobre a atividade do Cineclube
pelo site: www.ufjf.br/cinemovimento ou através da página do Cineclube Movimento no facebook.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Cinema em Foco

Alessandra Souza Melett Brum

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

Cinema em Foco é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa CPCine – História, Estética e Narrativas em
Cinema e Audiovisual desenvolvido pelos professores do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual e
do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design. É um evento
permanente de cinema, realizado em um único dia e bimestralmente, voltado para a exibição de filmes
brasileiros e debates com realizadores, pesquisadores, atores e técnicos em cinema e audiovisual, sempre a
partir de um tema específico da área. O Cinema em Foco conta com o apoio do Museu de Arte Murilo Mendes
(MAMM) através da pró-reitoria de cultura.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Caravana da Matemática: a Matemática que vai até você

Beatriz Casulari Da Motta Ribeiro

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A Caravana da Matemática é a Matemática que vai até você. Produzido por professores e alunos do
Departamento de Matemática da UFJF, o projeto oferece um leque palestras, oficinas e outras atividades
sobre temas gerais da Matemática para estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio em suas respectivas
escolas ou em visitas ao Centro de Ciências (UFJF). O objetivo central do projeto é disseminar o
conhecimento matemático para ambientes distintos do universitário, de modo a promover a alfabetização
matemática dos envolvidos e despertar o interesse pelo conhecimento científico.  O projeto, que obteve
aprovação nos editais nos editais 06/2017  e 03/2018 da PROEX , já atendeu mais 60 escolas contemplando
um público estimado em mais de 5.000 estudantes em Juiz de Fora e cidades vizinhas. A lista completa de
escolas atendidas é mantida atualizada em nosso site http://www.ufjf.br/caravanadamatematica.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ações interdisciplinares na escola: reestruturação pedagógica dos ambientes

Mariana Dominato Abrahao Cury

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O projeto de extensão visa desenvolver ações interdisciplinares no espaço físico da Escola Estadual Doutor
Clemente Mariani, situada no bairro Carlos Chagas, Juiz de Fora, pautadas no diálogo entre universidade e
escola. A abordagem interdisciplinar será materializada por meio de discussões e ações conjuntas entre as
Faculdades de Educação e de Arquitetura e Urbanismo, durante todo o processo de replanejamento dos
espaços. Esse diálogo reforça a importância da concepção de ambientes educadores, que possam, a partir de
novos arranjos e novas organizações, apresentar uma estrutura espacial efetivamente pedagógica. As ações
serão realizadas a partir das demandas apresentadas pela equipe da escola (direção, coordenação,
professores, alunos), as quais serão avaliadas pelos integrantes do projeto de extensão, composto por alunos
de ambas as Faculdades, e coordenado por professores das Unidades, de modo que seja viável a execução
das mesmas. As propostas serão formuladas a partir de uma concepção de projeto arquitetônico, e
apresentada à Instituição para uma construção participativa. Contará, portanto, com as etapas de captação de
demandas junto à comunidade escolar, aferição e levantamento planialtimétrico do espaço a ser trabalhado,
desenvolvimento de estudo preliminar, apresentação à comunidade escolar, ajustes e execução. Para a
execução das propostas planejadas, haverá práticas de mutirão e oficinas teórico-práticas. Essas atividades
reunirão os discentes da UFJF atuantes no projeto, bem como professores, alunos e familiares. Vale ressaltar
que o projeto proposto é parte de uma estratégia para uma prática extensionista continuada, servindo de
referência (projeto piloto) para futuras atuações, a exemplo desta.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Sistema de Acompanhamento das Atividades dos Setores da Agropecuária e Indústria

Weslem Rodrigues Faria

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O objetivo do projeto é criar três produtos. O primeiro é uma Coluna de Conjuntura e de Mercados a ser
disponibilizada na forma de texto, podendo ser divulgada por meio de jornal. O segundo é um Programa
Conjuntura e Mercados que tem o objetivo de gerar áudios como forma alternativa de divulgação. Os assuntos
tratados na Coluna e no Programa podem ser correlatos dentro do contexto de conjuntura econômica, caso
haja interesse na extensão ou aprofundamento do tema. Por fim, um Boletim de Conjuntura, que trará
informações mais detalhadas sobre a conjuntura econômica com cálculo de indicadores e elaboração de
textos, tabelas e figuras. A análise dos produtos terá como foco as atividades dos setores da Agricultura e
Indústria. Estes setores são estratégicos para a economia brasileira, uma vez que geram uma parcela grande
dos empregos, da renda e das exportações.
Para isso, o projeto fará uso de análise de dados econômicos, principalmente relacionados aos setores
mencionados. Métodos de análise econômica e estatística poderão ser utilizadas na geração de indicadores.
A fonte de obtenção das informações é importante nesta etapa do trabalho, bem como a frequência na
atualização. Assim, as principais informações serão obtidas desde o IBGE até de associações de produtores,
dependendo do assunto abordado. Pretende-se alcançar um público alvo amplo com a utilização de meios
alternativos de divulgação, sendo tal público especializado ou não. O projeto será desenvolvido no âmbito de
um espaço criado na Faculdade de Economia para a realização de atividades de conjuntura econômica. Os
produtos terão periodicidade mensal, no caso da Coluna de Conjuntura e de Mercados e do Programa
Conjuntura e Mercados, e trimestral, no caso do Boletim.
Maiores detalhes poderão ser requeridos no contato: weslem.faria@ufjf.edu.br
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Educação e Atenção em Saúde

Aldemir Negrao Martins Filho

DEPTO MEDICINA PREVENTIVA SOCIAL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto visa atendimento odontológico - atenção primária - em crianças e jovens, pais e responsáveis,
adultos e idosos, implicando atenção em saúde e no incentivo de ações preventivas, com motivação para a
obtenção e manutenção de um estado de equilíbrio em saúde, e com a devida observação dos desvios. É
estendido aos funcionários e frequentadores das entidades assistidas, pois se pretende que passem a atuar
ainda como agentes geradores de ações em saúde. Será abordada a atenção secundária, quando indicada...
Vale lembrar que o equilíbrio necessário ao alcance de um estado de saúde nem sempre vem diretamente do
exercício da medicina e da odontologia ou da ação medicamentosa ou do uso de técnica cirúrgica-
restauradora, mas também da inclusão, e, por consequência, da paz de espírito no coração e na alma. Do riso
e do amor.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ágora – cidade e política em  Juiz de Fora

Clarice Cassab Torres

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A Ágora era o lugar do encontro, do debate, do discurso onde era possível trocar ideias e opiniões e refletir
sobre as questões relativas à vida em sociedade e na cidade. Na atualidade e cada vez mais as cidades têm
perdido essa dimensão, tornando-se um lugar de afastamento e isolamento. As ruas deixam de ser o lugar do
encontro para se tornarem o lugar da circulação e da troca. Imbuído do espírito da Ágora o projeto pretende
criar momentos de debate e reflexão em diferentes espaços de Juiz de Fora. O objetivo é levar o
conhecimento produzido na Universidade para as ruas, praças e outros pontos visando democratizar o acesso
ao saber produzido na Universidade e fortalecer a dimensão pública e política da cidade, proporcionando um
espaço público de debate de questões referentes a produção social do espaço. A proposta é que as
"conversas de rua" sejam um momento de troca de saberes entre aqueles que vivem e habitam
cotidianamente a cidade e a Universidade.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Implementação da Comissão de Farmácia e Terapêutica no desenvolvimento da Assistência Farmacêutica em
Governador Valadares - MG

Carina Carvalho Silvestre

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Vide o cenário atual de alto consumo de medicamentos pela sociedade em geral, é de fundamental
importância a implantação de atividades que visem a
promoção do uso racional de medicamentos, com destaque para a elaboração de lista de medicamentos
essenciais. Desta forma, a presente proposta de caráter extensionista tem por objetivo fomentar a
implementação da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Governador
Valadares/MG. Para tanto, será utilizada a perspectiva da ciência da implementação aliada a Metodologia da
Problematização com o Arco de Maguerez, seguindo a tríade estrutura, processo e resultado proposto por
Donabedian.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO À LACTENTES COM RISCO PARA
ALTERACOES NO DESENVOLVIMENTO

Jaqueline Da Silva Fronio

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

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

Resumo

O presente projeto tem por objetivo principal oferecer acompanhamento e atendimento fisioterapêutico
especializado a lactentes (0 a 2 anos) que apresentam alterações e/ou atrasos em seu desenvolvimento
motor. Inicialmente, são realizadas avaliações nos lactentes encaminhados pelos profissionais ou serviços de
saúde para identificar os casos que necessitam iniciar o atendimento fisioterapêutico especializado.  Também
são realizadas visitas domiciliares e é feito um trabalho com a família de modo a auxiliá-la a entender melhor
o quadro e o tratamento, sendo realizadas orientações que permitam que a família ofereça os estímulos e
oportunidades adequadas  para o desenvolvimento do potencial individual máximo de cada lactente. Os
atendimentos são realizados no ambulatório de fisioterapia pediátrica do HU/CAS, duas a três vezes por
semana, com duração de 40 a 50 minutos, de acordo com a necessidade de cada lactente.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

FORMAÇÃO EM BASQUETEBOL 'DA BASE PARA A PONTA'

Dilson Borges Ribeiro Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto extensão, Formação em basquetebol – Da base para a Ponta, oportunizará no contra turno escolar
de crianças e jovens, treinamentos
sistematizados da modalidade basquetebol. Poderá participar qualquer aluno da rede pública ou privada de
ensino aptos a prática de exercício físico, nas idades de 12 a 18 anos. Os participantes serão distribuídos em
equipes de iniciação e desenvolvimento, tanto masculino como feminino, organizados por faixa etária. O
Projeto tem a função de materializar os compromissos éticos da extensão universitária, ao possibilitar um
amplo diálogo entre a comunidade e universidade nas suas ações metodológicas e na construção do
conhecimento. Adicionalmente, auxiliará na formação de profissionais com conhecimento metodológico e
cientifico baseado na realidade social. O principal objetivo é concretizar o direito social de crianças e
adolescentes de praticarem atividades esportivas sistematizadas, desde a oportunização, o desenvolvimento
e o rendimento, enfatizando a formação psicofísica, motora e cidadã do jovem. O projeto contará com atuação
direta dos professores e acadêmicos dos cursos de Educação Física e funcionará de segunda a sexta feira,
nos períodos da tarde e da noite no Ginásio de esportes da FAEFID. Contato: dilsonborges.junior@ufjf,edu.br
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ECOS NO CINEMA: ANÁLISE CRÍTICA E DEBATE SOBRE ECONOMIA, POLÍTICA E SOCIEDADE A
PARTIR DA EXIBIÇÃO DE FILMES E DOCUMENTÁRIOS.

Carlos De Faria Junior

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A proposta central deste projeto de extensão é dar continuidade ao trabalho desenvolvido, até o presente
momento, de levar às comunidades acadêmica e não acadêmica o cinema como forma de perceber os
problemas econômicos e sociais, em variados contextos. Durante cada evento, após a exibição do filme, um
especialista no tema coordena um debate, o qual teria por objetivo chamar atenção para as questões
econômicas e sua relação com as questões sociais. A atividade é organizada por alunos da graduação
membros da equipe do projeto. Os debatedores poderão ser professores, discentes e mesmo convidados de
fora da comunidade acadêmica, que conheçam o filme ou o documentário a ser exibido e sejam especialistas
no tema proposto, dentro da ideia central do projeto. As Coordenações do GV SHOPPING e do Centro
Cultural Nelson Mandela (da Prefeitura Municipal de Governador Valadares) concordaram em continuar
cedendo os respectivos espaços de auditório para os eventos mensais (exibição dos filmes e desenvolvimento
dos debates), além de contribuir com a divulgação dos mesmos. Contudo estamos utilizando basicamente o
espaço do GV Shopping, por ter instalações mais adequadas. O Projeto também realiza o II Festival Ecos no
Cinema”, único evento do porte da “Semana de Economia”, realizado pelo Departamento de Ciências
Econômicas, e atendendo a  solicitação da Coordenação do curso, em reunião departamental, de outros
eventos do porte da “Semana de Economia”.Também já está em conversação com especialistas em edição
de periódicos para em 2020 lançar a revista Ecos: Economia e Sociedade. A alteração do título em relação à
proposta anterior ocorreu por já haverem publicações homônimas. Também foi difícil conseguir uma equipe
editorial, obstáculo que já superamos, e esperamos lançar o primeiro número do periódico em 2020.
O Projeto tem avançado cada vez mais em termos de aumento e participação do público, que se sente muito
a vontade em interagir nos debates. É nossa preocupação que este público retorne – o que tem ocorrido com
frequência – e justamente por isso oferecemos uma infra-estrutura melhor possível, como por exemplo a
qualidade de som e imagem, disponibilização de água e lanche durante o evento e sorteio de brindes ao fim
de cada debate (O coordenador do Projeto já lecionou nos cursos de Produção Cultural da Universidade
Federal Fluminense e Universidade Cândido Mendes, e transmitiu nos dois anos anteriores sua experiência
em organização de eventos à equipe responsável por este trabalho no Projeto).
Devido ao alcançe junto à sociedade valadarense, neste último semestre de 2019 contamos com quatro
colaboradores externos. Nas sete entrevistas concedidas em 2019 (seis para TV e uma para rádio),
procuramos – bem como o fazemos constantemente nos eventos do Projeto – enfatizar, além de nossas
atividades, a importância da Extensão, de seu papel perante a sociedade e do Campus Avançado Governador
Valadares para o município, repetindo a fala do Vice-Diretor do Campus, Prof. Fábio Pieri, na abertura do I
Festival Ecos no Cinema, bem como em conversas pessoais sobre o Projeto, e atendendo a solicitação
anterior do Diretor do Campus Peterson Andrade,  de tornar cada vez mais visível este papel, se possível
através de números inclusive, tarefa na qual a equipe do Projeto está muito engajada.
Muitos alunos de Instituições de Ensino Básico públicas e privadas, sendo visitadas, retornam aos eventos do
Projeto, aumentado consideravelmente o alcance do Projeto na cidade, e o número de bairros atendidos
extrapolou ao que foi exposto na submissão anterior, assim como o público. Isto tem contribuído para o
enriquecimento do debate a partir das várias contribuições sobre a realidade sócio-econômica do município,
tanto no geral quanto nos diversos locus, expondo
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dentro dos temas de cada debate sobretudo o choque entre bairros dos centros urbanos e bairros da periferia.
Logo, nos eventos procuramos não apenas apresentar problemas, mas sobretudo propor soluções, sendo a
principal delas o estar levando o público à construção de um pensamento crítico de entendimento da realidade
em que vive e da sua capacidade de mudar o que for necessário. Neste aspecto, o Projeto avançou
consideravelmente em 2019, em relação ao ano e edição anteriores.
Pretendemos ampliar cada vez mais esta relação com a comunidade valadarense e continuar dando ênfase,
além de nossas atividades específicas, aos papéis da Extensão e do Campus GV para a referida comunidade.

Abaixo relacionamos links com  notícias do Projeto, nosso Site, e as páginas de divulgação  do Instagram (a
mais acessada) e do Facebook.

www.ufjf.br/ecosnocinema
https://www2.ufjf.br/noticias/2019/10/31/no-escurinho-do-cinema-projetos-do-campus-promovem-exibicao-de-
filme-para-adolescentes-do-bairro-turmalina/
https://www2.ufjf.br/noticias/evento/1o-festival-ecos-no-cinema/
https://www.instagram.com/ecosnocinema/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/ecosnocinema/

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Avaliação das endoparasitoses que acometem os cães do Canil Municipal de Juiz de Fora e elaboração de
estratégias de tratamento e prevenção

Carina Franciscato

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O abandono dos animais causa prejuízos ao seu bem-estar, podendo torná-los mais suscetíveis a doenças
infecciosas e parasitárias. Dentre estas últimas, encontram-se as endoparasitoses que são causadas por
protozoários ou por helmintos gastrointestinais. Estas são enfermidades de grande importância na clínica
veterinária por causarem, problemas gastrintestinais em cães. Além disso, algumas delas, são classificadas
como zoonoses. Assim, este projeto tem como objetivo diagnosticar as parasitoses gastrointestinais
potencialmente zoonóticas que acometem os cães do Canil Municipal de Juiz de Fora, direcionar o tratamento
dos mesmos, e elaborar estratégia de prevenção da reinfecção canina, bem como da contaminação humana.
Para isso, serão analisadas amostras de fezes dos cães do canil municipal de Juiz de Fora. Será coletado um
pool de 3 amostras fecais por baia. Não será utilizado nenhum procedimento invasivo nos animais para
obtenção das amostras, dispensando dessa forma, a apreciação do trabalho pela Comissão de Ética no Uso
de Animais CEUA. As amostras de fezes serão processadas pelo Método de Hoffman, Pons e Janer (HPJ),
que tem como princípio a sedimentação simples dos ovos ou cistos dos parasitos. Com a realização deste
projeto pretende-se identificar os principais parasitos intestinais que acometem os cães abrigados no canil
municipal da cidade de Juiz de Fora, possibilitando o diagnóstico das endoparasitoses e direcionando o
tratamento adequado dos animais. Além disso, a partir destes resultados objetiva-se elaborar um folder
explicativo
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sobre as parasitoses gastrointestinais potencialmente zoonóticas, que contenha também um calendário de
vermifugação para ser aplicado ao cão. Este folder deverá ser entregue ao adotante do animal no dia do
evento da adoção.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

FUTEBOL BASE PARA O FUTURO

Cristiano Diniz Da Silva

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As atividades esportivas podem contribuir para um desenvolvimento bio-psico-social harmonioso da criança e
do adolescente nos diferentes períodos etários, principalmente naqueles em vulnerabilidade social. O Futebol,
particularmente no Brasil, é uma das modalidades esportivas com maior número de praticantes entre jovens e
crianças, tornando-se a modalidade mais popular do país. Governador Valadares é uma cidade que sempre
esteve presente na história da prática da modalidade. No entanto, apesar de todo potencial e de ser uma
cidade que responde aos estímulos do Futebol, observa-se uma carência de uma estrutura adequada que
favoreça a vivência salutar através deste esporte. Nota-se carências de ações que propiciem uma vivência
esportiva sistematizada, que pode então, criar um cenário potencial consolidação do esporte de participação
na idade adulta e, ainda, para revelação de atletas e equipes. Assim, são demandas reprimidas que vêm
sendo fomentado e preenchido por ações do Curso de Bacharelado em Educação de Educação Física da
UFJF, Campus Governador Valadares, desde 2014, ano de inicialização desse curso. Do ponto de vista de
lacuna metodológica para intervenção da proposta, nota-se que a cultura lúdica dos brasileiros, expressa em
seus jogos populares sempre resultava em um estilo bonito, peculiar e refinado de jogar futebol que se
aproxima da arte, graças à genialidade de seus jovens talentos. No entanto, aos poucos, os aspectos lúdicos
do jogo de futebol, os quais têm feito de nossos garotos verdadeiros artistas da bola, vêm sendo substituído
por uma visão demasiadamente tecnicista do futebol. A abordagem analítica que destaca uma busca
exacerbada do aperfeiçoamento dos gestos técnicos, tem resultado numa fragmentação do ato de ensinar
futebol. Neste sentido os objetivos do projeto são: i) diminuir risco de vulnerabilidade social e aumentar o bem-
estar dos beneficiários desenvolvendo suas habilidades socioemocionais; ii) estimular a prática sistemática do
Futebol, criando ambiente favorável para consolidação de cultura para prática esportiva e atividade física na
idade adulta; iii) possibilitar e ser meio para a produção de conhecimento, sistematização de processos
ensino-treinamento-aprendizagem, e/ou, ainda, a realização de pesquisas científicas nos temas relacionados
a Ciências do Esporte e Futebol; iv) auxiliar na formação e capacitação de recursos humanos em diferentes
campos das Ciências do Esporte e áreas afins, através de estágios sistematizados dentro do projeto; v)
acompanhar e analisar a relação entre bem-estar físico, rendimento escolar e prática sistemática do Futebol.
A metodologia utilizada será a estruturação do processo de inserção e vivências esportivas através do
Futebol, com diferentes faixas etárias, que realizarão suas atividades de ensino-aprendizagem-treinamento
através de jogos adaptados e educativos de acordo com o objetivo curricular sistematizado para a presente
proposta. Os beneficiários serão crianças, de ambos os sexos, entre 07-14 anos de idade e as atividades
serão
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realizadas em parceria com um parceiro que concederá o espaço físico para execução das atividades (Edital
de Chamamento Público 002/2018), na cidade de Governador Valadares, atendendo escolares do entorno do
clube no contra turno. A participação e o bom desempenho na escola são critérios fundamentais para o
beneficiado participar e se manter no projeto. Através desta proposta, espera-se como resultados diretos
àqueles relacionados à aspectos socioeducativos do beneficiado e capacitação de recursos humanos. De
forma ampla, espera-se como objetivos indiretos o estabelecimento efetivo da relação dialógica entre
extensionistas e sociedade, fazendo-se cumprir a função social da UFJF.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ações para a inclusão da pessoa com deficiência de Governador Valadares por meio de uma instituição de
hipoterapia do terceiro setor

Stela Cristina Hott Correa

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto surge da intenção de um grupo de professores em contribuir diretamente com iniciativas que
favoreçam a saúde e o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência visando o exercício de sua
cidadania e inclusão social. Nesse sentido, as demandas da Associação Equovila foram acolhidas e
analisadas para a elaboração deste projeto.

A Equovila é uma associação sem fins lucrativos que objetiva promover a reabilitação e o bem-estar da
pessoa com deficiência, alterações mentais e comportamentais por meio da hipoterapia ou terapia com
cavalos. Sua proposta inclui desde a oferta de seções de hipoterapia até a elaboração de ações e atividades
interdisciplinares contemplando educação, cultura, lazer, esportes, empreendedorismo no ambiente rural,
tanto para o praticante quanto para seus acompanhantes e familiares.

Na terapia com cavalos utiliza-se o termo praticante, ao invés de paciente, para designar a pessoa em
atividade hipoterápica. Atualmente os praticantes na Equovila são 60 crianças encaminhadas pelo CADEF
(Centro de Apoio ao Deficiente Físico Doutor Octavio Soares) fruto de um convênio entre a Equovila e a
Prefeitura de Governador Valadares (PGV), além de 20 outras pessoas encaminhadas de instituições como
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares), AVADDE (Associação
Valadarense de Assistência e Defesa dos Direitos do Excepcional), Associação Santa Luzia e Casa do Índio.

Os praticantes, seus familiares e acompanhantes, juntamente com os prestadores de serviços e voluntariado
que trabalham na Associação constituem-se no público-alvo deste projeto. O maior número são os
praticantes, seus familiares e acompanhantes. Eles têm menor nível de escolaridade e renda, além da
dificuldade de inclusão social e do exercício da sua cidadania.

Em resposta às demandas da Equovila, este projeto tem como objetivo mobilizar a contribuição discente e
docente a favor da elaboração e implementação de ações promotoras da inclusão social dos praticantes de
hipoterapia dentro de cinco eixos - educação, cultura, lazer, esportes e
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empreendedorismo – e do apoio à gestão da instituição e capacitação dos praticantes, seus
familiares/acompanhantes e voluntários no âmbito da comunicação, finanças, informação e
empreendedorismo.

Espera-se que os discentes desenvolvam atividades tais como: Promover a inclusão social dos praticantes de
hipoterapia com oficinas de histórias, música, artes plásticas, teatro, cinema etc. acessíveis à pessoa com ou
sem deficiência; Analisar e apoiar a gestão da instituição nos aspectos financeiro, de comunicação, e gestão
da informação; Capacitar praticantes e/ou familiares em temas de seu interesse; E, capacitar prestadores de
serviços e voluntários que trabalham na Associação em temas pertinentes à sustentabilidade ambiental,
cultural e financeira.

A implantação das atividades deste projeto irá demandar dois meses para o levantamento das demandas
efetivas da Equovila em relação a cada uma dessas frentes de trabalho e o estabelecimento do planejamento
e do cronograma de atividades que serão desenvolvidos ao longo do ano. Espera-se que ao longo do ano
seja possível realizar três ações lúdicas voltadas para a cultura, lazer e/ou esporte direcionadas aos
praticantes da hipoterapia e seus familiares e um curso por semestre para capacitação dos praticantes da
hipoterapia e/ou seus familiares e voluntariado da Equovila. As atividades de apoio à gestão serão contínuas,
sendo que os alunos bolsistas devem dedicar a elas quatro horas por semana.

Essas ações proporcionam benefícios para a Equovila, seus beneficiários e os discentes. As ações
direcionadas diretamente aos praticantes da hipoterapia concorrem para a sua socialização e autoconfiança
com sua inclusão social por meio de atividades lúdicas dentro da paisagem rural. As atividades dirigidas aos
acompanhantes e familiares auxiliam a ampliação de suas habilidades e competências em temas de seu
interesse. Por sua vez, o contato com praticantes da hipoterapia e seus familiares é uma oportunidade dos
discentes incorporarem conceitos e práticas relacionadas à acessibilidade em sua vivência educacional e
profissional ao tempo em que também apreendem conceitos relacionados à gestão de empresas do terceiro
setor e à preservação ambiental. Por fim, a Associação se favorece por estar contemplada com apoio
gerencial que contribui para a sua sustentabilidade.

O planejamento das atividades pode se dar com a reunião dos docentes nas instalações da UFJF/GV quanto
nas instalações da Equovila. A realização das atividades de gestão, eventos e capacitação ocorrerão nas
instalações da Equovila. Estas instalações se constituem em espaços cedidos por parceiros da Associação
para a realização das suas atividades gerenciais e terapêuticas. Eles estão na Rua João Dias Duarte, 1450,
Portão 14, Bairro São Paulo, Governador Valadares e no Rancho de Minas, em Alpercata. A equipe deverá
atuar em horário comercial.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Análise do estado nutricional de crianças e adolescentes de escolas públicas de Juiz de Fora

Ana Paula Carlos Candido Mendes

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
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Resumo

As prevalências de sobrepeso e obesidade atingiram magnitudes alarmantes, acometendo a população
infanto-juvenil e se destacando, assim, entre os graves obstáculos de saúde pública a serem enfrentados
neste século. Torna-se dessa forma, necessário  investigar o excesso de peso e o consumo alimentar de
crianças e adolescentes. Trata-se de um estudo transversal, com ações de extensão a ser desenvolvido em
escolas publicas de Juiz de Fora participantes do Programa Saúde na Escola, desenvolvido pelas Secretarias
de Educação e Saúde do município. As coletas de dados incluirão participantes entre 5 a 19 anos, de ambos
os sexos. Serão colhidas variáveis antropométricas e de consumo alimentar. A expectativa é que esse
trabalho identifique o estado nutricional de crianças e adolescentes e as características do consumo alimentar,
a fim de promover a adoção de hábitos saudáveis e contribuir para a melhoria da saúde dos participantes do
projeto, bem como a adoção de práticas saudáveis por eles. O conhecimento das características da faixa
etária avaliada  servirá de apoio para a gestão, o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação
do Programa Saúde na Escola no município.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Programa Saúde na Escola (PSE): Ações de promoção da saúde na infância e na adolescência

Eliane Rodrigues De Faria

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A infância e adolescência são períodos caracterizados por vulnerabilidade biológica e social, devido ao rápido
crescimento e imaturidade fisiológica e imunológica, em que os mesmos estão em constante transformação.
Por isso é inegável que são fases de grandes demandas que requerem prioridade na assistência, em que a
educação alimentar e nutricional é essencial neste período da vida e deve se ocupar em melhorar os hábitos
alimentares e estilo de vida. Desta forma, o objetivo deste projeto é promover hábitos alimentares e estilo de
vida saudáveis, através de ações diagnósticas e educativas no âmbito escolar, envolvendo os diversos atores
sociais compreendidos neste espaço (escolares, pais/responsáveis e funcionários). Este projeto é vinculado
ao Programa Saúde na Escola (PSE), sendo realizado em escolas municipais de regiões de maior
vulnerabilidade de Juiz de Fora-MG. Serão realizadas ações de educação alimentar e nutricional com crianças
e adolescentes entre 2 a 19 anos, de ambos os sexos, além dos seus pais/responsáveis e funcionários das
escolas. Dentre as atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes, encontram-se realização do
diagnóstico nutricional, ações de educação alimentar e nutricional nas salas de aula, elaboração de jogos,
teatros e fantoches, apresentação de vídeos, distribuição de cartilhas e folders com conteúdos diversificados,
atividades utilizando réplicas de alimentos, oficinas culinárias, com orientações e materiais lúdicos, com o
objetivo de promover práticas alimentares saudáveis neste grupo. Serão desenvolvidos com os
pais/responsáveis, palestras e grupo de discussão com temas relacionados à alimentação e nutrição e
demonstração prática do teor de sal, açúcar e gordura nos alimentos. Por último, será realizado treinamento
dos manipuladores de alimentos, responsáveis pela alimentação escolar. As estratégias utilizadas nas
intervenções têm o propósito de serem mais didáticas para facilitar o entendimento do público alvo e espera-
se que através destas ações haja melhora dos hábitos alimentares, e com isso prevenção de doenças na vida
atual e futura deste grupo populacional.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

SmartLab: aprendizado interativo em patologia maxilofacial

Gisele Maria Campos Fabri

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O termo patologia vem do grego pathos (doenc¸a) e logia (estudo, cie^ncia). Assim, podemos definir patologia
como a ciência que estuda as doenças. Em sentido mais amplo, a Patologia estuda a etiologia (causas), os
mecanismos e alterações morfológicas e funcionais das doenças. No estudo destas alterações são analisadas
as modificações teciduais, celulares e moleculares que ocorrem como manifestação de determinada doença.
O projeto de extensão SmartLab propõe a criação de um laboratório virtual interativo para estimular a
participação ativa dos discentes no processo ensino-aprendizagem e no desenvolvimento do raciocínio clínico
em um ambiente dinâmico, acessível e motivador. Os alunos bolsistas farão a digitalização de lâminas de
histopatologia bucal e inserção de conteúdos relacionadas às doenças que acometem o complexo
maxilofacial, construindo um espaço dinâmico nesta importante área do conhecimento. O SmartLab poderá
ser disponibilizado para estudantes da área de saúde, para alunos do ensino médio e em um segundo
momento para os profissionais do sistema publico de saúde de Juiz de Fora. Através da apresentação de
imagens histopatológicas, os estudantes serão estimulados a reconhecer as estruturas histomorfologicas
alteradas e desenvolver um raciocínio diagnóstico considerando as similaridades e diferenças entre as
principais lesões bucais. Através de recursos digitais, as diferentes estruturas histopatológicas serão
identificadas para tornar o aprendizado divertido e didático. De tal modo, constituirá um material didático-
pedagógico inovador, que servirá também como banco de dados para pesquisas na área. Além disto, este
projeto buscará uma interação da área da saúde com a área da tecnologia e informação favorecendo um
diálogo multidisciplinar e de troca de saberes com importantes contribuições a todos os alunos envolvidos.
Assim, este projeto cria um espaço de ensino, assistência e pesquisa. Para o discente é uma oportunidade
interação multiprofissional, o olhar crítico e investigativo contribuindo para sua formação humana e
profissional.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Coro Acadêmico da UFJF

Willsterman Sottani Coelho

DEPARTAMENTO DE MUSICA

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O Coro Acadêmico da UFJF é um ponto de partida para o refinamento do conceito, da prática e dos
resultados da atividade coral de concerto, com vistas a alcançar padrões internacionais de excelência técnico-
musical recomendados para a área. O projeto tem por objetivo realizar concertos de música coral "a cappella"
ou acompanhada, com um repertório que valoriza obras originalmente compostas para Canto Coral. Comporta
a a participação de aproximadamente 40 cantores.

ENSAIOS: quartas e sextas, 09h00-12h00, no Instituto de Artes e Design (IAD) da UFJF.

INSCREVA-SE PARA O CORPO DE CANTORES! Conheça melhor o projeto e entre em contato conosco.

www.ufjf.br/coroacademico

OBSERVAÇÃO: Alunos da UFJF que forem selecionados para o corpo de cantores poderão se matricular na
disciplina "Coro Acadêmico" para obter até 60 horas como disciplina opcional.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Fake News e Cidadania Digital

Teresa Cristina Da Costa Neves

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O projeto visa promover uma cultura de cidadania digital e incrementá-la por meio de redes inteligentes, tendo
como público direto e prioritário de suas ações a comunidade de professores e estudantes de ensino médio
de escolas públicas, desenvolvendo atividades e produzindo conteúdo audiovisual capazes de estimular e
exercitar a reflexão sobre o que compreendemos por “verdade”, de modo a incentivar a postura crítica frente
ao fenômeno das chamadas fake news.
Ao longo deste primeiro ano, serão quatro as frentes de trabalho previstas:
1) a primeira, a promoção, em abril, do evento “A longa vida da mentira – no mito, na ficção, no pensamento,
na natureza”, dirigido prioritariamente a professores e estudantes de ensino médio e que articulará, ao longo
de 4 dias consecutivos, a partir de 1° de abril de 2020 (Dia da Mentira), atividades de projetos já
desenvolvidos na UFJF e abertos à comunidade,  de modo a abrigar:
a) uma leitura dramatizada e comentada do texto “O hino homérico a Hermes” (In: LEWIS, 2017), em sessão
especial do “Clube de Leitura” (Projeto de Acompanhamento Acadêmico), no dia 1° de abril, a partir das
18h30 e com duração de duas horas, especialmente destinada (mas não exclusivamente) a participantes de
pelo menos duas escolas públicas de ensino médio da cidade, a serem escolhidas entre aquelas participantes
do projeto de extensão “A ciência que fazemos”;
b) a exibição do filme “F for fake” (Orson Welles, 1974), seguida de debate, em sessão especial do Cineclube
Lumière (Projeto de Extensão), no dia 2 de abril, a partir das 14h30 e com duas horas e meia de duração, a
ser realizada em um dos espaços da UFJF localizados na região central da cidade,  de modo a facilitar a
participação prioritária de professores e estudantes de ensino médio de escolas estaduais localizadas naquele
perímetro;
c) um sarau ao estilo “Pint of Science” sobre o tema “Fake news e o fim da verdade – diálogos com Nietzsche
e Heidegger”, em parceria com o projeto “A ciência que fazemos”, a ser realizado no dia 3 de abril, a partir das
18h30 e com duas horas de duração, em um bar localizado na região central de Juiz de Fora, com a
participação prioritária de professores e estudantes de ensino médio, mas também aberto ao público
universitário e à comunidade em geral;
d) uma visita ao Jardim Botânico, orientada para o tema “Tudo o que vive mente – inteligências não humanas
e fake news”, no sábado, 3 de maio, a partir das 10h e com duração de 2 horas e meia, com a participação de
biólogos e professores de Biologia da UFJF e de escolas públicas de ensino médio, atividade igualmente
dirigida a professores e estudantes de escolas públicas de ensino médio participantes do projeto “A ciência
que fazemos”.
2) a segunda frente de atuação será a realização de um seminário, no dia 16 de  junho, intitulado “Fake news
e cidadania digital” (com a participação de convidados e em parceria com o projeto “Plataforma Internacional
de Cidadania Digital”, desenvolvido pela Rede de Pesquisa Atopos da ECA-USP), destinado, sobretudo, a
professores de  escolas públicas participantes do projeto “A ciência que fazemos”, mas aberto à comunidade
em geral, especialmente ONGs ligadas à temática da cidadania, colégios, faculdades e universidades da
região, com a finalidade de discutir e partilhar conteúdos e práticas pedagógicas em torno da temática das
fake news na perspectiva de uma educação para a cidadania digital.
3) como terceira atuação, será produzido conteúdo em formatos audiovisuais (1 vídeo de apresentação do
tema; 1 videoaula, 2 videodocumentários) e de áudio (1 áudio-aula e 1
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podcast), além de posts e teasers para redes sociais – sobre a temática das fake news em sua articulação
com o exercício da cidadania digital (abrangendo inclusive o registro dos eventos descritos acima), a ser
oferecido às escolas integrantes do projeto “A ciência que fazemos”, assim como a outras instituições
dedicadas à educação para a cidadania, por meio de sua disponibilização na Plataforma Internacional de
Cidadania Digital e compartilhamentos em página e perfil deste projeto em redes sociais (Facebook e
Instagram) e em site do Centro Internacional de Pesquisa Atopos-USP e suas páginas em redes sociais.
4) como última etapa, prevê-se, para o final de 2020, ao menos 4 visitas a escolas participantes das
atividades presenciais realizadas, com a finalidade de exibir o conteúdo audiovisual produzido, bem como
debater as ações e experiências desenvolvidas e avaliar seus resultados, atividade que também será
registrada em áudio e vídeo para servir a uma possível e desejável continuidade do projeto.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

DE PEITO ABERTO: PROGRAMA DE PREVENCAO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO NO CANCER
DE MAMA HU/UFJ

Jaqueline Ferreira Ventura Bittencourt

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Em meio à complexidade do ser humano e considerando a interdisciplinaridade como a forma mais eficaz de
abordar a questão do processo de adoecimento, o projeto de extensão "De Peito Aberto: programa de
prevenção e acompanhamento integrado no câncer de mama" reúne profissionais e acadêmicos das áreas de
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia e Serviço Social, visando proporcionar aos usuários
do serviço de saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), um
atendimento contínuo, integralizado e humanizado. Esta equipe atua através de uma abordagem
biopsicossocial, de forma interdisciplinar nas ações de diagnóstico, tratamento, acompanhamento e
reabilitação de mulheres portadoras de patologias mamárias (câncer de mama) e mulheres saudáveis na
perspectiva de prevenção de doenças e promoção da saúde. Assim, ao prestar assistência integral à mulher
com câncer mamário, o Projeto De Peito Aberto busca dar assistência ao diagnóstico, ao tratamento, a
reabilitação integral, até a reinserção social da mulher, de modo a minimizar a absorção do possível impacto
resultante do processo. Além disto, imprime a necessidade de estimular a conscientização da comunidade,
quanto à importância da detecção precoce, de trabalhar os mitos e os tabus acerca da doença, isto é, de
prestar uma assistência integral considerando seus familiares (rede apoio), estimulando seus papéis e
habilidades, dentro do seu contexto social.
As frentes do Projeto incluem:
 Assistência em Grupo:
— Grupo de Educação em Saúde: CPA (Centro de Psicologia Aplicada), da UFJF
—Acolhimento: Quartas-feiras, 8h às 12h, sala do Ambulatório de Mastologia, 2º andar, Unidade Dom Bosco -
HU/UFJF.
—Sala de Espera: Terças-feiras e sextas-feiras, no turno da tarde. Ambulatórios - Unidade Dom Bosco -
HU/UFJF (1º e 2º andares).
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—Grupo de Acompanhamento Integrado (GAI) - Segundas-feiras, 8h às 10h, Concha Acústica da Praça
Cívica da UFJF.
Assistência Individualizada:
— Unidade Dom Bosco - HU/UFJF – Ambulatórios -: Enfermagem (PREVINA): terças-feiras, 13h às 16h;
Fisioterapia: quartas-feiras, 8h as 12 e terças e quintas-feiras, 13h às 16h; Medicina: quartas-feiras, 8h às
12h; Psicologia: quartas-feiras, 8h às 12h; Serviço Social: quartas-feiras, 8h às 12h.
— Unidade Santa Catarina - HU/UFJF – Enfermarias -: Cirurgia de Mulheres (CM) e/ou Ginecologia.
— Café com Prosa: Atividade mensal (ou bimestral) de cunho didático científico pedagógico.
— Equipe: Reunião às sextas-feiras, 14h às 17h, Sala de Atendimento Multidisciplinar, 2º andar, Unidade
Dom Bosco - HU/UFJF ou FACENF/UFJF.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

A efetividade da terapia cognitivo-comportamental de grupo em pacientes com fobia social: pesquisa e
extensão

Lelio Moura Lourenco

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A fobia social caracteriza-se pelo medo intenso e patológico de interações sociais. O indivíduo teme e evita a
exposição social, comprometendo sua rotina e acarretando graves prejuízos em sua qualidade de vida. O
objetivo deste estudo será avaliar a eficácia da terapia cognitivo-comportamental em um grupo no Transtorno
de Ansiedade Social e fazer uma breve descrição desta intervenção. O grupo será composto por adultos
voluntários, do município de Juiz de Fora – MG, selecionados através de um procedimento de triagem. Eles
responderão a três escalas no pré e no pós-teste, responsáveis por avaliar sintomas ansiosos, depressivos e
de ansiedade social. Serão 6 grupos terapêuticos baseados na Terapia Cognitivo Comportamental,
distribuídos ao longo do ano. Cada grupo irá contar com 12 encontros presenciais com duração média de 90
minutos, que se dividiram em quatro fases: sensibilização e acolhimento, habituação, exposição ao
treinamento de habilidades sociais e feedback com prevenção de recaídas. Será utilizado no protocolo de
tratamento a reestruturação cognitiva, técnicas de exposição, relaxamentos e treino de habilidades sociais.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Desvendando a morfologia na escola

Marcia De Carvalho Vilela

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Histologia é uma disciplina que aborda a associação entre células especializadas, separadas por matriz
extracelular que se organizam para formar os órgãos a fim de realizarem determinada função num organismo
multicelular. Os órgãos formam as estruturas anatômicas do corpo humano estudadas na disciplina Anatomia.
As duas disciplinas necessitam de interação para promover uma melhor compreensão por parte dos
estudantes, além disto, a Histologia foca em aspectos microscópicos e a Anatomia abordam aspectos
macroscópicos. No ensino fundamental e médio, os estudantes são apresentados aos conceitos relacionados
a Anatomia e Histologia em várias etapas do desenvolvimento escolar em disciplinas denominadas Ciências e
Biologia. A abordagem dos assuntos é realizada de maneira teórica, na maioria das vezes, e o projeto
intitulado “Desvendando a morfologia na escola” tem como objetivo apresentar aos alunos atividades práticas
com vários sistemas que compõem o corpo humano e realizar visitas aos laboratórios de anatomia e
histologia da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares. A atividade prática no
ensino de ciências proporciona o desenvolvimento da capacidade de observação, argumentação e a
consciência sobre os cuidados com a saúde, contribuindo para a formação dos alunos. No entanto, muitas
vezes, alunos de escolas públicas não têm a oportunidade de realizar aulas práticas sobre o assunto, pois não
possuem os equipamentos necessários para tais atividades, resultando numa deficiência educacional desses
estudantes. A Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento localizada na cidade de Governador
Valadares, Minas Gerais, sediará este projeto e o público-alvo serão alunos do primeiro ano do ensino médio.
Assim, a possibilidade de execução desse projeto de extensão permitirá que os alunos de ensino médio
conheçam algumas atividades práticas como, por exemplo, utilização de jogos e construção de maquetes,
compreendendo assim a importância para o conhecimento do corpo e desperte o interesse pela universidade.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Publicidade no nosso dia a dia: desenvolvimento de competências midiáticas críticas e criativas

Leticia Barbosa Torres Americano

Dep de Tec Prof e Conteudos Estrategicos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Dentro do campo da literacia midiática, na interseção entre a Comunicação e a Educação, o projeto visa o
desenvolvimento de competências críticas e criativas dos estudantes de diferentes níveis de ensino em
relação ao universo da publicidade e propaganda em suas mais diversas plataformas e expressões. Para
tanto, são propostas oficinas formativas que objetivam tanto a reflexão sobre o tema, compreendendo a área
dentro de um sistema de ideologia e valores, como a apropriação criativa da linguagem publicitária nos mais
diversos meios. O projeto permite a integração dos alunos universitários com a realidade educacional para
além dos muros da universidade e os torna multiplicadores de uma formação que objetiva o desenvolvimento
de uma relação mais crítica, ativa e cidadã com os meios de comunicação e as linguagens midiáticas.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Avaliação do uso de Plantas Medicinais e Interações Medicamentosas em Idosos

Ydia Mariele Valadares

DEP FARMACÊUTICO - 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 programa de extensão do Núcleo de Estudos da
Pessoa Idosa (NEPI), intitulado “Atenção preventiva e educativa em saúde do idoso – ações interdisciplinares
para o envelhecimento ativo”, tem como objetivo, desenvolver ações educativas para a promoção do
envelhecimento ativo e saudável para indivíduos adultos e idosos cadastrados na ESF de Governador
Valadares, Minas Gerais. Nesse contexto de interdisciplinaridade se insere o presente projeto visando o uso
racional de plantas medicinais em indivíduos idosos. Atualmente, a procura por tratamentos alternativos ou
adicionais ao farmacológico vem crescendo e, o uso de plantas medicinais se torna cada vez mais frequente.
Entretanto, há muitas crendices, ignora-se o fato de que são substâncias químicas e que é necessário cautela
em seu uso. A falta de informações adequadas sobre as propriedades das plantas medicinais, escolha da
espécie e a parte usada, procedência, armazenamento, modo de preparo, potenciais interações
medicamentosas quando utilizadas concomitantemente ao tratamento farmacológico alopático, sem aviso ao
médico e o desconhecimento sobre os efeitos tóxicos são fatores preocupantes da automedicação e precisam
ser esclarecidos. Os objetivos norteadores do projeto são investigar as plantas medicinais utilizadas por
indivíduos idosos assistidos nas atividades e serviços do programa de extensão “Atenção preventiva e
educativa em saúde do idoso – ações interdisciplinares para o envelhecimento ativo”, identificar as interações
medicamentosas entre as plantas medicinais em uso e a terapia alopática, esclarecer e informar a parte da
planta, modo de preparo, uso, efeitos terapêuticos e toxicidade das plantas empregadas. Aliado às atividades
e ações do programa de extensão do NEPI, serão promovidas ações de mobilização social em fitoterapia para
incentivar rodas de difusão do conhecimento entre a população, profissionais de saúde, discentes e docentes.
Também serão desenvolvidos protocolos de colaboração médico-farmacêutico para a monitoração da
farmacoterapia dos idosos. Estudos prévios do NEPI, caracterizaram a população idosa cadastrada nas ESFs
de Governador Valadares-MG como suscetível, polimedicada, portadora de doenças crônicas, de baixo grau
de instrução e poder aquisitivo. O conhecimento e discussão das práticas de saúde tradicionais e
historicamente firmadas em relação o uso de plantas medicinais é de extrema importância, para que assim,
possamos atuar de forma efetiva e eficaz na resolução de reais problemas de saúde, aliando o conhecimento
popular ao científico para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

IEEEscolas

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Os estudantes de Engenharia da UFJF vinculados ao Ramo Estudantil do IEEE, presente na universidade,
visam propagar o conhecimento adquirido no curso acerca de Ciências, Energias Renováveis e Robótica às
crianças e adolescentes estudantes do Ensino Básico através de visitas às escolas e ao público em geral em
eventos como competições, feiras, palestras e afins. Durante a visita em escolas, são feitas apresentações
em sala de aula de acordo com a faixa etária do público a ser atingido. Para as séries iniciais do Ensino
Fundamental, são abordados o conceito básico de robótica e energia, algumas fontes renováveis e o conceito
de sustentabilidade. Para as séries mais adiantadas deste Ensino, também são abordados temas como
programação, as formas de energia e o processo de conversão de energia. As apresentações para o Ensino
Médio, por outro lado, visam atrair os alunos para a área de Engenharia, principalmente a Elétrica. São
tratados assuntos como o mercado de trabalho para um engenheiro e pontos de corte para o curso, além de
outros temas que são base do curso de Engenharia Elétrica, como indução eletromagnética, Lei de Faraday e
suas aplicações e a atual situação de fontes renováveis de energia no cenário nacional. Após a apresentação
dos assuntos relacionados, o público-alvo passa a ter discernimento, entre outros assuntos, acerca da
importância das fontes renováveis de energia e as maneiras pelas quais elas são obtidas. As apresentações
nas escolas e em eventos são feitas de acordo com a demanda. Diversas escolas e vários eventos da UFJF
já receberam a exposição do projeto que contribuiu para a formação das pessoas interessadas.
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Projeto DENTE SEGURO - Cuidados em Traumatismos Dentários

Fernanda Campos Machado

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O Projeto “DENTE SEGURO – Cuidados em traumatismos dentários”será desenvolvido na Faculdade de
Odontologia – UFJF. Neste projeto serão realizadas atividades com enfoque na orientação a
professores/equipe de escolas públicas e particulares de Juiz de Fora e a acadêmicos do curso de
Odontologia da Universidade Federal de juiz de Fora por profissionais/acadêmicos/pós-graduandos
previamente capacitados. Objetivo: O objetivo do projeto será orientar professores/equipe de escolas da rede
pública e privada que possam estar envolvidos nos primeiros socorros do traumatismo dentário, bem como
ampliar o conhecimento de alunos do curso de Odontologia sobre atendimento de urgência e manejo destas
intercorrências. Metodologia: Orientação para os professores e equipe de escolas da rede pública e privada
de Juiz de Fora; promoção de palestras, cursos e outras atividades de educação continuada para alunos do
curso de graduação em Odontologia da UFJF; seleção de artigos e referências científicas, discussão em
grupo e apresentação de seminários com os professores orientadores, alunos de graduação bolsistas e
voluntários, alunos voluntários de pós-graduação e colaboradores externos. Público-alvo: Professores e
equipe das escolas que receberão o Programa; e alunos do curso de graduação em Odontologia. O público
alvo tem enfoque nos profissionais que podem ter o primeiro contato com o traumatismo dentário e com os
estudantes/profissionais que poderão atuar frente ao trauma.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade-DHRP 2020

Rosana Ribeiro Felisberto

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Projeto Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade - que vem realizando com sucesso, desde
2013, um trabalho cidadão na região de Governador Valadares, quando de sua primeira implementação com
o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFJF, no campus de Governador Valadares - visa auxiliar na
promoção do reconhecimento de paternidade como um direito humano, qual seja, o de filiação e vinculação
familiar.
Utilizamos a metodologia participativa e a pesquisa-ação em cooperação com as organizações da sociedade
civil e autoridades locais. A principal atividade neste sentido é a Campanha de Sensibilização e Informação
sobre Reconhecimento de Paternidade, bem como o atendimento ao público. Sendo que tal atendimento
envolve orientações gerais para a realização do reconhecimento voluntário e assistência judiciária para casos
em que o ingresso na justiça seja indispensável. São realizadas palestras em escolas, espaços públicos
disponibilizados, além das dependências da UFJF/GV dentro das possibilidades de um campus ainda em
desenvolvimento e sem salas próprias para os projetos de extensão. Assim, o horário de atendimento é
flexível, sendo executado, atualmente, em especial, o acompanhamento de procedimentos judiciais e
extrajudiciais pendentes e o contato via email, telefone e pessoal (reuniões agendadas com os assistidos).
Para tanto, parcerias com o poder administrativo municipal, organizações de classe, públicas e civis as mais
variadas, foram construídas para que a implementação do referido projeto ocorra de forma adequada e
atendendo de modo devido aos anseios e características locais. De sua parte, os docentes, os TAEs e
discentes do Departamento de Direito da UFJF/GV promovem e pretendem continuar a promover o trabalho
de organização dos dados auferidos, atendimento de demandas voluntárias, realização de Campanha de
Sensibilização e Informação sobre o tema, promovem mediação e reconhecimento voluntário. Caso o
reconhecimento voluntário não ocorra, os orientadores do projeto poderão promover ações de investigação de
paternidade. O projeto está registrado na PROEXC/UFJF desde 01/03/2013 e em pleno funcionamento desde
então, sendo esse ato de projeto para sua continuidade em vista dos resultados alcançados e processos
judiciais e procedimentos extrajudiciais pendentes, agora com 02 bolsas e já tendo 8 (oito) colaboradores
discentes voluntários que iniciaram suas atividades logo após a classificação e reinício do período letivo.
Uma amostra do que vem sendo realizado pelo projeto, que visa a continuar as ações nos condições próprias
de cada tempo é o blog disponível em: http://reconhecimentodepaternidade.blogspot.com.br/
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Café Sociológico: a Universidade vai às Escolas

Rafaela Reis Azevedo De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de Café Sociológicos no âmbito das escolas
estaduais de educação do estado de Minas Gerais, lotadas no município de Juiz de Fora. Justifica-se pela
existência do conteúdo de Sociologia para Ensino Médio previsto na Base Nacional Comum Curricular na área
de Ciências Humanas Sociais e Aplicadas aprovada em dezembro de 2018. Cumpre destacar ainda que a
Universidade Federal de Juiz de Fora, na condição de formadora de professores de Sociologia, contribuirá
desta forma, para a orientação de seus alunos em uma nova metodologia de ensino/aprendizagem, como
também contribuirá para a formação continuada dos professores da Rede. Para tanto, ofereceremos às
escolas da rede mencionada acima um conjunto de temas que estão contidos na Base e cuja Roda de
Conversa de Sociologia iremos levar para as escolas. Essas Rodas serão realizadas pelos discentes da
Licenciatura em Ciências Sociais, sendo supervisionados por professores do Departamento de Ciências
Sociais e da Faculdade de Educação e com a contribuição do professor da Escola Básica. Como resultados,
esperamos contribuir para uma nova abordagem sociológica nas escolas, cujos professores poderão se valer
das experiências e que os discentes do Ensino Médio aprendam de uma forma diferente, tendo em vista que
por muitas vezes identificam o conteúdo teórico e desconectado com o seu contexto.
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Trauma Dentário: Educar e Prevenir para não remediar

Cleidiel Aparecido Araujo Lemos

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A região da cavidade oral está sujeita a inúmeros acidentes traumáticos por ser a região mais exposta da
face, o que pode ocasionar diversas injúrias, dentre as quais destacamos o traumatismo dentário. Esse
traumatismo apresenta uma grande incidência, especialmente em crianças e atletas de esportes de contato, e
tem sido considerado um sério problema de saúde pública. Devido ao frequente aumento na prevalência dos
traumatismos dentários, diferentes medidas preventivas podem ser consideradas com o. intuito de evitar a
ocorrência dos traumatismos, uma vez que esses traumatismos apresentam grande impacto na qualidade de
vida do paciente, muitas vezes comprometendo atividades funcionais, e/ou acometimento estético afetando o
convívio social do paciente. Entretanto, muitos desconhecem dos cuidados preventivos necessários para
evitar a ocorrência do traumatismo, bem como os cuidados terapêuticos caso aconteça os diferentes tipos de
traumatismos dentários existentes. Dessa forma, o presente projeto tem como justificativa conscientizar e
trabalhar a política de educação e prevenção com as diferentes parcelas da população sujeitas ao acidente de
traumatismo dentário. Nesta linha de ação, o presente projeto de extensão propõe realizar atividades de
educação preventiva e informativa para diferentes parcelas da população, tais como crianças em idade pré-
escolar, bem como cuidadores/pais responsáveis pelo mesmo, atualizar os profissionais de saúde bucal do
município em relação as diferentes terapias e modalidades de tratamento de atuação para intervenção em
casos de traumatismos dentários, por fim conscientizar os estudantes do curso de Educação Física da
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares instruindo sobre o risco do
traumatismo do esporte, e as atividades preventivas para evitar esse tipo de complicação.  Além disso,
espera-se que com a participação dos alunos de graduação no presente projeto, fique evidente para os
participantes a importância e a necessidade destas atividades, bem como a possibilidade de levantamentos
epidemiológicos através de questionários e outros meios permitindo a realização de trabalhos científicos a
serem publicados em periódicos para conscientizar a população.
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Desvendando as Lesões cervicais não-cariosas e hipersensibilidade dentinária cervical

Weronica Jaernevay Silveira Mitterhofer

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente projeto de extensão visa aprimorar e ampliar o atendimento dos pacientes atendidos no Estágio
Supervisionado em Clínica Integrada do curso de Odontologia da UFJF-GV que apresente sinais ou sintomas
de lesões referentes a doença bucal de maior incidência na atualidade, lesões cervicais não cariosas e
hipersensibilidade dentinária. Para tal, será realizada a metodologia do TPC, estruturada nos tempos
“Teorizando/Pré-extensão”, “Praticando/Extensão” e “Criticando/Pós-extensão” somando ao atendimento
clínico com foco na compreensão do processo saúde-doença, na identificação dos fatores etiológicos e
elaboração de um diagnóstico e plano de tratamento palpado no reestabelecimento da biomecânica dental e
controle dos fatores etiológicos, ou seja, no bem estar da população possibilitando ao final a realização de
análise crítica-reflexiva dos resultados alcançados e construção do relato de experiência. Por fim, indo além
da reconhecida importância que os cenários extensionistas trazem para uma formação acadêmica mais
contextualizada, não obstante, acredita-se que o presente projeto traz em seu bojo a efetivação da
mutualidade dos benefícios entre comunidade, serviço e academia além de contribuir para formação curricular
individualizada do discente.
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Atenção à saúde das pessoas vivendo com tuberculose e assistidas na Atenção Primária à Saúde de Juiz de
Fora- MG

Érika Andrade E Silva

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Este projeto de extensão universitária tem o objetivo de realizar ações de vigilância e controle da tuberculose,
nas Unidades de Atenção Primária à
Saúde (UAPS) de Juiz de Fora- MG. Estas ações se estabelecerão por meio de atividades que contemplam
consultas de enfermagem, visitas
domiciliares, atividades educativas com a equipe de saúde (educação permanente) e comunidade e também
atividades gerenciais. Por meio destas
ações, espera-se contribuir para melhoria dos indicadores epidemiológicos referentes a tuberculose no
município, como também auxiliar no cumprimento
da responsabilidade social da UFJF junto aos serviços de APS do município de Juiz de Fora.
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Atendimento multiprofissional ao paciente com pé diabético : Foco na prevenção e auto-cuidado

Danielle Guedes Andrade Ezequiel

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O diabetes mellitus é uma doença de caráter evolutivo que pode levar a complicações a longo prazo. Uma
dessas complicações é o chamado "pé diabético". Essa situação corresponde a lesões em membros inferiores
que podem evoluir inclusive para amputação. Para evitar tal evolução, é fundamental que se façam avaliações
periódicas dos pés de todo paciente diabético.
Sendo assim, aqueles pacientes atendidos no HU que apresentam alterações, especialmente lesões nos
membros inferiores, são encaminhados ao Ambulatório de Pé Diabético (segundas-feiras de 15h00 às 18h00)
para abordagem multidisciplinar.
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Grupos lúdicos em pediatria: o brincar como enfrentamento da hospitalização

Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Introdução: A hospitalização na infância pode acarretar sequelas psicológicas importantes, uma vez que
modifica o cotidiano da criança em decorrência
do afastamento familiar, social e escolar, afetando de forma significativa o desenvolvimento infantil. Tal
vivência impõe à criança a necessidade do
convívio com a dor, o sofrimento e até mesmo o contato com a morte. Objetivos: Este projeto tem como
objetivos possibilitar a crianças hospitalizadas
um espaço de elaboração do processo de internação por meio da atividade lúdica, bem como maior interação
social e estabelecimento de vínculos entre
crianças submetidas à hospitalização. Aos discentes visa fornecer maior articulação teórico-prático acerca da
intervenção do psicólogo na Pediatria.
Método: Serão realizados grupos lúdicos direcionados a crianças e adolescentes internados no Setor de
Pediatria do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora. As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, diariamente,
com a duração de duas horas. Intervenções
pontuais com familiares também poderão ser realizadas, segundo as demandas observadas. As atividades
dos acadêmicos envolvidos no projeto
incluem a condução do grupo lúdico, a participação nas supervisões semanais, bem como ações formativas
complementares. Resultados esperados:
Espera-se o aperfeiçoamento teórico-prático dos discentes envolvidos no projeto, por meio de maior contato
com a clínica psicológica voltada a crianças
e adolescentes hospitalizados, para além da clínica tradicional, visando o estímulo a um olhar ampliado
acerca das questões psicossociais envolvidas no
adoecimento orgânico.
Palavras-chave: Hospitalização. Pediatria. Psicologia da Saúde. Psicologia Hospitalar.
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Aumentando a divulgação de informações de desaparecidos civis através de sistemas inteligentes

Jairo Francisco De Souza

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A resolução de casos de desaparecimentos civis depende da rápida divulgação para a sociedade. Este
projeto prevê auxiliar no desenvolvimento de solução para identificação de meios e de pessoas-chave para
divulgação de informações sobre desaparecimentos de forma a permitir um rápido compartilhamento da
informação. O projeto utiliza soluções já criadas em pesquisas na UFJF sobre análise de redes complexas na
UFJF e pretende entregar essa solução para a sociedade através dos órgãos responsáveis pela captação e
investigação dos casos de desaparecimentos civis.
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CONTRIBUIÇÃO A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: UM CAMINHO PARA O
FORTALECIMENTO DA DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA

Rubens Luiz Rodrigues

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto de extensão pretende desenvolver um processo de acompanhamento de escolas públicas
municipais e estaduais situadas no município de Juiz de Fora, que apresentem interesse em construir seu
projeto político pedagógico. Considera-se a construção coletiva, deliberada e propositiva do projeto político
pedagógico como estratégia central na perspectiva do fortalecimento da democratização da escola pública.
Tem-se como objetivos: contribuir para a construção do projeto político-pedagógica como expressão da
gestão democrática da escola pública; constituir a perspectiva coletiva, participativa e deliberativa a partir de
um processo que envolve a concepção, a implementação e a avaliação do projeto político-pedagógico;
desenvolver o processo de construção do projeto político pedagógico com base em uma articulação teórico-
prática fundamentada nos princípios da autonomia institucional, da participação decisória, da descentralização
do poder e da qualidade de ensino da escola pública; reforçar o significado do projeto político-pedagógico
como uma proposta unitária que articule teoria e prática no âmbito da educação escolar pública. Pretende-se
atender aos grupos sociopolíticos que atuam no cotidiano das escolas públicas municipais e estaduais
situadas no âmbito do município de Juiz de Fora. A proposta de acompanhamento da construção democrática
do projeto político-pedagógico abrangerá 3 escolas públicas ( 2 municipais e 1 estadual) cujo perfil dos
beneficiários é de usuários que reivindicam seu direito a educação e de trabalhadores da própria instituição de
ensino. Configuram-se, portanto, em beneficiários pertencentes a classe trabalhadora. Para contribuir na
construção do projeto político-pedagógico, considera-se essencial que as equipes diretivas façam uma opção
consciente e crítica pela gestão democrática das escolas públicas. Essa opção significa que a escolha da
direção e vice-direção tenha ocorrido pela consulta direta da comunidade escolar, estando ambos, até o
segundo mandato no exercício dos cargos. A prioridade a equipes diretivas eleitas das escolas públicas se
justifica pelo compromisso político que, por princípio, a consulta evidencia no estabelecimento de propostas
relacionadas aos interesses dos beneficiários. Ao mesmo tempo, acompanhar escolas públicas cujas equipes
diretivas estão no exercício do cargo de, no máximo, seu segundo mandato busca preservar a ideia de que o
projeto político-pedagógico de uma escola pública constitui-se um instrumento em que a concepção, a
implementação e a avaliação ocorre em um contexto de democratização desde que se evite procedimentos
como a perpetuação de dirigentes no poder. Com o cumprimento dos critérios estabelecidos acima,
encaminharemos o convite a escola pública contatada para participação nesta proposta de extensão.
Somente após a concordância de a escola pública participar da proposta, é que passaremos ao
desenvolvimento das atividades no sentido da contribuição com a construção do projeto político-pedagógico.
O processo de construção coletiva, participativa e deliberada do projeto político pedagógico será desenvolvido
de modo a contemplar três dimensões: a concepção, o desenvolvimento e a avaliação. A primeira dimensão
diz respeito ao debate sobre a concepção de um projeto político-pedagógico a partir dos conceitos de
autonomia, participação, descentralização e qualidade. A segunda dimensão considera a implementação do
projeto político-pedagógico. A terceira dimensão consiste em um momento de avaliação do projeto político-
pedagógico. A realização do projeto ocorrerá nas próprias escolas públicas em horários e dias definidos
juntamente com as equipes diretivas.
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CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE FERIDAS CRÔNICAS

Ana Paula Riberto Lopes

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O presente projeto é derivado de um projeto de Extensão mais amplo, denominado: consulta de enfermagem
para o autocuidado após a alta hospitalar. Insere-se no ambulatório de feridas desenvolvendo ações voltadas
ao grupo de pacientes atendidos no ambulatório. A principal justificativa para a submissão deste projeto
assenta-se sobre as crescentes necessidades de cuidados especializados no tratamento de feridas,
evidenciadas por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, inúmeros pacientes que se
encontravam internados no HU, necessitam de acompanhamento e tratamento após a alta hospitalar. Tem
como objetivo principal prestar assistência de enfermagem especializada a pacientes portadores de feridas,
de forma humanizada e integral, fornecendo orientações para o autocuidado. Além disso, cria espaço para os
alunos desenvolverem habilidades e aprendizado que são importantes para a formação profissional. Serão
desenvolvidas consultas de enfermagem semanais, sistematizadas no HU-CAS UFJF no ambulatório de
feridas.
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AMPLIANDO OS HORIZONTES: O Solo, a Vida e a Arte

Gisele Barbosa Dos Santos

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A urbanização e exploração dos recursos naturais de maneira mal planejada vêm causando sérios impactos
ambientais, que englobam a degradação química, biológica e física dos solos. Dentro de uma visão holística o
solo pode ser considerado como um sistema aberto, onde fluxos de energia e matéria circulam
constantemente. Como a liberação dos minerais das rochas para os solos, que fornecem nutrientes para as
plantas, que por sua vez são decompostos por micro-organismos, que por meio da percolação de água pelo
solo, adiciona, transfere e remove elementos químicos, minerais e compostos orgânicos. A velocidade com
que este dinamismo ocorre formam solos variados com cores, estruturas e texturas diversas, o que gera a
necessidade de uma visão ecológica do solo, integrando uma abordagem de diversas áreas da ciência. Este
projeto visa alcançar, de forma interdisciplinar, estratégias de geração e democratização do conhecimento
científico do solo para diversos atores da sociedade, para que (re)descubram a importância deste elemento da
natureza para a manutenção da vida e, com isso, práticas conservacionistas do solo possam fazer parte do
dia-a-dia da sociedade. Mediante o uso de técnicas de mapeamento de geoprocessamento, descrição do
ambiente de formação dos solos em campo, pretende-se entender quais são os fatores que interferem na
gênese do solo de Juiz de Fora. Posteriormente as amostras coletadas serão analisadas geoquimicamente.
Duas unidades experimentais serão fomentadas, uma horta escolar e o Jardim Botânico da UFJF, ambientes
nos quais se buscará entender aspectos ecológicos do solo, elaborar guias para a abordagem pedológica
holística para este ambientes, onde os aspectos biológicos, químicos e físicos do solo estarão presentes.
Serão propostas oficinas e guias para complementar as informações pedológicas para as trilhas do Jardim
Botânico, e minuciosa pesquisa sobre a relevância sociocultural dos solos, seja como sua importância para a
produção de alimentos, ou sua utilização como pigmento de tintas ao longo da história. Além disso, estão
previstos cursos de capacitação para os extensionistas, para os educadores ambientais do Jardim Botânico e
de formação continuada para professores da rede pública de Juiz de Fora.  Após a análise dos resultados,
pretende-se elencar diversos produtos voltados para a sociedade juiz-forana, como também contribuir para a
elaboração e divulgação de trabalhos científicos em eventos e periódicos especializados na temática,
contribuindo para a formação científica dos estudantes extensionistas envolvidos no projeto. Espera-se que
este projeto ofereça oportunidade para que o estudante adquira conhecimentos além da sala de aula
convencional e que consiga relacionar a teoria com a prática. Para os professores envolvidos com a execução
deste projeto, ocorrerá uma integração entre diversas áreas, ampliando a troca e o diálogo entre cursos no
processo de ressignificação dos conteúdos, visto que se faz necessário diversificar e modernizar o processo
de aprendizagem, já que a realidade é complexa e ampla, e o ensino fragmentado não dá conta de
compreendê-la em sua totalidade. Espera-se que com esta abordagem o ensino científico perpasse os muros
acadêmicos e beneficie a sociedade juiz-forana por meio de seus produtos.
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EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DE IDOSOS E CUIDADORES: ABORDAGEM
INTERPROFISSIONAL

Eliane Baião Guilhermino Alves

SETOR DE AMBULATORIO          /HOSP UNIV

DIRECAO CLINICA            / HOSP UNIV

Resumo

O projeto “Educação e promoção do autocuidado de idosos e cuidadores: abordagem interprofissional” será
desenvolvido  no Ambulatório de Geriatria e Gerontologia do Hospital Universitário de Juiz de Fora - MG (HU-
CAS), envolvendo profissionais das áreas de Medicina,Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e
Serviço Social. Na sequência da linha de cuidado da Rede de Atenção á Saúde do SUS, propõe-se a
desenvolver: avaliação e acompanhamento da saúde de idosos numa perspectiva gerontogeriátrica :
Abordagem geriátrica ampla e seus diagnósticos em saúde com respectivas intervenções; ações de educação
em saúde visando garantir aos idosos e aos seus cuidadores informações, habilidades, estímulo a
independência funcional, apoio para o autocuidado e para a promoção da saúde e prevenção de doenças /
agravos, quando inseridos em suas comunidades e domicílios. As atividades ocorrem semanalmente (às
segundas, quartas e sextas-feiras), no horário de 13:00 às 17:00 horas, por meio de consultas individuais e
com profissionais de diferentes áreas que compõe a equipe do projeto, incluindo atendimentos
interprofissionais e em três grupos educativos: Oficina de Memória para idosos, grupo de convivência de
idosos e grupo de cuidadores familiares, os quais envolverão atividades lúdicas a partir de temas e
necessidades levantadas pelos próprios participantes.
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MONITORAMENTO DE IMPACTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS

Cezar Henrique Barra Rocha

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Este Projeto tem como objetivo monitorar a qualidade da água dos recursos hídricos de Juiz de Fora e
arredores, levantando as formas de uso e cobertura da terra predominantes na paisagem. A metodologia
adotada consiste na medição periódica de parâmetros físicos, químicos e biológicos confrontando com o uso
da terra. Os resultados poderão alertar sobre impactos pontuais ou difusos e da necessidade de
ordenamento territorial das bacias hidrográficas desses corpos hídricos de forma efetivamente a protegê-los,
mantendo-se a qualidade das águas e garantindo-se a saúde coletiva. O público alvo será a população de
Juiz de Fora e arredores, principalmente os que moram nas bacias destes mananciais. Os resultados poderão
ser utilizados pelo Ministério Publico de Minas Gerais, concessionárias, prefeituras, comitês de bacias,
empresas e ONGs. As medidas com sondas portáteis e coletas serão duas por estação realizadas por alunos
de graduação e pós-graduação da UFJF, posteriormente analisadas nos laboratórios da UFJF.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

LEVANTAMENTO DAS NASCENTES E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NO PARQUE ESTADUAL DO
IBITIPOCA E ENTORNO

Cezar Henrique Barra Rocha

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb) é divisor de águas de duas importantes macro-bacias brasileiras que
nascem em Minas Gerais e percorrem mais de um estado, denominadas Bacia do Alto Rio Grande e Bacia do
Rio do Peixe. Este Projeto tem como objetivo levantar as nascentes do PEIb e monitorar a qualidade da água
dos recursos hídricos de 13 microbacias com origem nos limites desse Parque: córrego dos Moreiras, córrego
Cachoeira dos Infernos, rio Vermelho (contem os atrativos Cachoeirinha e Janela do Céu), córrego dos
Machados, córrego Grota dos Borges, córrego Santo Antônio, córrego da Cachoeira, rio Grão-Mogol, córrego
do Ibitipoca, rio do Salto (contem Gruta do Monjolinho do Circuito Pico do Pião e demais atrativos do Circuito
das Águas), ribeirão da Conceição, córrego do Pilar e ribeirão da Bandeira, os três últimos pertencentes à
Bacia do Alto Rio Grande. A metodologia adotada consiste na medição periódica de parâmetros físicos,
químicos e biológicos. As coletas serão duas por estação e serão realizadas por alunos de graduação e pós-
graduação da UFJF, posteriormente analisadas nos laboratórios da UFJF. O público alvo será a população
dos municípios que moram nas bacias destes mananciais, destacando as cidades do Circuito Serras do
Ibitipoca: Lima Duarte, Santa Rita do Ibitipoca, Santana do Garambéu, Bias Fortes, Pedro Teixeira, Olaria e
Ibertioga. Os resultados poderão ser utilizados pela gerência do PEIb, Ministério Publico de Minas Gerais,
concessionárias, prefeituras, comitês de bacias, empresas e ONGs.
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MAPEAMENTO ARQUEOLÓGICO E CULTURAL DA ZONA DA MATA MINEIRA

Cezar Henrique Barra Rocha

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Identificar e realizar o mapeamento dos sítios arqueológicos e da diversidade cultural dos municípios da Zona
da Mata do Estado de Minas Gerais por meio de ações que permitam suscitar e documentar a memória social
coletiva da população da região, principalmente das comunidades rurais, com o emprego de ferramentas
específicas do geoprocessamento, possibilitando a elaboração de uma cartografia desse patrimônio. O intuito
é evidenciar a possível utilização do espaço físico para expressão de uma ordem social e ao mesmo tempo
identificar a agência de sujeitos históricos geralmente marginalizados tanto na construção quanto no usufruto
dos bens patrimoniais de natureza material e imaterial, culminando com a proposição uma política cultural
concreta, conectada às discussões atinentes à educação, economia, política, assistência social. O ponto de
partida para as ações é a própria comunidade que vive e trabalha na zona rural, que por meio de suas
narrativas e lembranças suscitam a memória coletiva e oferecem elementos, das trincheiras do passado,
reveladores para a compreensão de aspectos simbólicos, sociais e identitários, inerentes às ações
conduzidas por sujeitos até então desconhecidos: indígenas e negros.
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Envelhecer Saudável: Uma questão social

Fabiola Lisboa Da Silveira Fortes

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

A atividade de extensão deve ser visualizada como elo de integração das atividades acadêmicas com os
diversos segmentos da comunidade. Cabe ao docente buscar se responsabilizar pelas ações interligadas à
extensão com atividades que visam à integração perfeita da instituição com a comunidade externa, seja no
oferecimento de projetos, no estabelecimento de políticas de auxílio ao desenvolvimento das comunidades,
respondendo à demanda social. Objetivo: investigar a compreensão dos idosos sobre os fatores que podem
in¿uenciar no envelhecimento saudável e avaliar a atuação da atenção primária no processo de
envelhecimento de sua população. Metodologia: A forma de intervenção será através do trabalho com grupos
na perspectiva sócio educativa, que faz parte de uma metodologia de intervenção bastante utilizada pela
enfermagem com o trabalho com grupos. O envelhecer com ou sem sucesso, refere-se a um processo que
acentua o estilo individual e coletivo, e não pode estar restrito à avaliação de um momento especí¿co da vida.
Entendemos que o  envelhecimento bem-sucedido é uma condição multifatorial e multidimensional, ou seja,
seria o processo de estar saudável e ativo, considerando-se as dimensões física, cognitiva e social, onde
busca desenvolver o ser humano por meio de estratégias que instiguem sua percepção, raciocínio e
expressão produzindo comparações, análises e sínteses, novos conhecimentos a partir de sua realidade, da
sua vivência. Primeiramente, serão realizadas reuniões com os acadêmicos e docentes envolvidos no projeto
para definirmos as oficinas que serão apresentadas na Unidade de Saúde escolhida previamente. Nas
oficinas do projeto as discussões serão atravessadas por temáticas pré-estabelecidas pela equipe, seguindo
alguns eixos como, envelhecimento, saúde, doença, transformação, sexualidade, violência, dentre outros.  A
proposta é realizar ao longo do projeto encontros mensalmente na unidade de saúde selecionada.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

TI-Pró-Inclusão-JF: Tecnologias de Informação e seu papel na Promoção da Inclusão Social em Juiz de Fora
(2ª Edição)

Andre Luiz De Oliveira

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A cidade Juiz de Fora, localizada na região sul do Estado de Minas Gerais, possui em média 550.000
habitantes, podendo ser considerada uma cidade de médio porte. Como em outras cidades de médio porte do
Brasil, o número da população de pessoas que vivem em “situação de rua”, ou seja, pessoas que não
possuem moradia e residem na rua, vem aumentando na cidade de Juiz de Fora nos últimos anos. Em
pesquisa realizada e divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Juiz de Fora no dia
18 de Agosto do ano de 2017, foi constatado que 880 pessoas viviam em situação de rua até esta data e que
250 pessoas desse grupo passam o dia todo em espaços públicos (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2017).
Pessoas que vivem em tal situação estão mais expostas à violência, drogas, problemas de saúde e doenças
sexualmente transmissíveis. Dessa forma, com o objetivo de oferecer oportunidades para que esses cidadãos
abandonem a condição de morador de rua e seja inserido à sociedade, com acesso à moradia, alimentação,
saúde, educação e emprego, o projeto TI-Pró-Inclusão-JF tem o objetivo utilizar recursos de tecnologia de
informação na construção de uma plataforma computacional, no formato de rede social, para conectar
pessoas que vivem em situação de rua, com o seu consentimento, a pessoas e organizações que estão
dispostas auxiliar essas pessoas no processo de reinserção social. Este projeto de extensão vem sendo, em
sua primeira edição, desenvolvido por professores e alunos do Departamento de Ciência da Computação
(DCC) em colaboração com professores e alunos da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de
Juiz de Fora. Nesta segunda edição, professores e alunos da Faculdade de Serviço Social (FSS) atuarão
como especialistas de domínio na evolução dos requisitos da plataforma computacional que vêm sendo
desenvolvida, no refinamento dos questionários de avaliação de perfil social e de nível de exposição de cada
morador de rua à violência, drogas, doenças e doenças sexualmente transmissíveis, bem como na realização
de estudos de campo para coleta de dados dos moradores de rua e no estabelecimento de colaborações com
as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Juiz de Fora. Professores e alunos do
DCC estarão engajados em atividades de desenvolvimento, teste, manutenção e gerenciamento do projeto de
construção da plataforma computacional atuando em conjunto com professores e alunos da Faculdade de
Serviço Social.
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Integrando o saber: atenção odontopediátrica no ambiente hospitalar

Gracieli Prado Elias

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O objetivo do projeto é a educação, prevenção e promoção de saúde direcionada ao paciente infantil
internado na Enfermaria de Pediatria do Hospital Universitário (HU-UFJF) e a extensão dos cuidados aos
acompanhantes, com a possibilidade de encaminhamento daqueles com necessidades (secundária e
terciária) de tratamento dentário, ao setor de Odontologia da UFJF. Propõe-se a integração das diferentes
áreas da saúde, promovendo a multi e interdisciplinaridade, introduzindo o acadêmico de odontologia ao
ambiente hospitalar (interação com enfermeiros, médicos e residentes) melhorando seu entendimento do
processo saúde-doença, permitindo a vivência do cuidado integral ao doente e da humanização da profissão.
Além disso, é prioridade o esclarecimento de todos os setores envolvidos, principalmente dos pacientes,
sobre a importância da manutenção da saúde bucal durante o período de internação, o que irá auxiliar na
prevenção de infecções hospitalares relacionadas ao sistema estomatognático, as quais interferem na
recuperação das crianças. Essa educação favorece o menor tempo de internação, exigindo menos uso de
medicamentos e cuidados; além de reduzir o número de óbitos no hospital. O trabalho dos discentes de
odontologia, baseado na abordagem lúdica das crianças, também irá favorecer a recuperação da saúde, uma
vez que a retomada da autoestima e a melhoria do humor, atuam diretamente no organismo, favorecendo a
atividade do sistema imunológico (interferência dos fatores psíquicos e das emoções no processo saúde-
doença). No projeto, serão realizadas atividades educativas, de prevenção e promoção de saúde envolvendo
a criança hospitalizada e seu acompanhante; despertando o cuidado, motivando e mudando hábitos
adquiridos. As ações serão adaptadas à rotina hospitalar contemplando: a) atividades práticas como a
evidenciação de placa bacteriana, a escovação supervisionada e o reforço motivacional com uso de
enxaguantes bucais, aplicação tópica de flúor, uso de fio dental e demonstrações com o uso de
macromodelos. Serão realizadas, diariamente, atividades lúdicas abordando o tema da saúde bucal (uso de
fantoches, teatro, exposição de filmes, jogos educativos e dinâmicas, leitura de histórias, atividades manuais,
pintura e oficinas, confraternizações em datas comemorativas, além da inserção da música no contexto
hospitalar infantil, como terapia de auxílio no alívio da doença e recuperação mais rápida do doente; b)
registro de todas as atividades odontológicas realizadas diariamente, incluindo o progresso individual de cada
paciente. Ao longo das atividades será avaliada constantemente a necessidade da criação de novos
instrumentos educativos, como cartilhas, cartazes e folder’s. Será realizada, junto aos acadêmicos, a
avaliação da dinâmica de trabalho, envolvendo a discussão de casos clínicos por meio da aprendizagem
baseada em problemas - PBL. Serão confeccionados relatórios individuais diários, além de um relatório final e
será produzido um banco de dados referente ao projeto. O público-alvo inclui crianças, de ambos os gêneros,
na faixa etária de zero a doze anos, que por meio da central de leitos do SUS ou via ambulatório HU-Dom
Bosco, chegam à Internação da Enfermaria de Pediatria do Hospital Universitário (HU-UFJF), assim como os
pais, mães e/ou responsáveis pelas crianças que a estejam acompanhando. O local das atividades é o Setor
de Enfermaria de Pediatria do HU-UFJF. Quanto ao horário das atividades, como a internação pediátrica
acontece em ritmo de fluxo contínuo, funcionando todos os dias da semana, durante 24 horas, os discentes
participantes promoverão as atividades em horários pré-definidos e acordados com a responsável pelo setor,
visando a não interferência nos horários de práticas habituais dos pacientes como almoço, banho e exames.
Durante a avaliação médica, no entanto, os acadêmicos estarão juntos, o que permitirá, através da
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observação e participação ativa, o desenvolvimento de uma compreensão melhor do processo saúde-doença
e uma visão integral do paciente infantil internado.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Divulgação da UFJF-GV em escolas públicas de Governador Valadares

Erick Carvalho Campos

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

Integrando-se a outro projeto desenvolvido no campus GV que disponibiliza informações importantes sobre os
processos internos para a comunidade acadêmica através de uma plataforma digital, o Guia UFJF-GV, será
criada uma ramificação que terá como objetivo levar informação de qualidade sobre a UFJF-GV para a
comunidade externa, como forma de ingresso, cursos disponíveis, bolsas, apoio estudantil, RU. Devido a
nossa realidade peculiar no campus GV, grande parte da comunidade externa simplesmente não sabe da
existência do campus e também não sabem como viabilizar seu ingresso e permanência numa IFES. Como
estamos integralmente em prédios alugados onde funcionam instituições privadas de ensino (Univale,
Pitágoras, Unipac, FAGV) observamos alunos trabalharem durante o dia para custear cursos que a UFJF-GV
oferece gratuitamente no período diurno nas instalações dessas instituições. Através de uma dinâmica de
visitas a escolas públicas da região (com ênfase nos alunos do 9º ano e do 3º ano do ensino médio) iremos
realizar a divulgação das diversas opções de ingresso e permanência na UFJF-GV, com posterior coleta de
dados a respeito utilizando a correta metodologia científica tanto das principais dúvidas do público-alvo quanto
da efetividade da abordagem, para posterior geração de conteúdo online disponibilizado através do site do
Guia UFJF-GV. Todas as informações coletadas visa construir uma base de conhecimento que irá orientar o
aperfeiçoamento dos trabalhos do projeto e também produzirá dados para que a UFJF-GV possa alcançar
melhor a comunidade externa em suas políticas institucionais.
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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 (QV) 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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HISTOPATOLOGIA DA PELE

Maria Christina Marques Nogueira Castanon

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Projeto "Histopatologia da pele" em atividade desde 2009 vem integrando recursos humanos da UFJF às
atividades desenvolvidas no Serviço de Anatomia Patológica (situado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz
de Fora) com o objetivo maior de contribuir para a formação técnico-científica e o aprimoramento de novos
conhecimentos e metodologias para estudantes de graduação e pós-graduação (Residência médica em
Dermatologia, Programas de  Mestrado e Doutorado da UFJF). Ação esta, secundária à contribuição na
investigação histopatológica de doenças cutâneas de etiologias variadas por meio reflexão, discussão e de
correlação clínico-morfológica em sessões anátomo-clinicas.
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Serviço de Estomatologia: Diagnóstico e Tratamento

Eduardo Machado Vilela

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O Serviço de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
criado há mais de 2 anos, propõe atuação em duas frentes de trabalho: uma é atuar na prevenção do câncer
de boca e a outra atuar no tratamento odontológico do paciente com câncer, especialmente de cabeça e
pescoço. Por isso, o projeto visa realizar o diagnóstico precoce de lesões de boca benignas e malignas, como
o câncer de boca, especialmente de pacientes que estejam no grupo de risco, como tabagistas e etilistas, da
população de Juiz de Fora e região. Esse serviço deve oferecer atendimento em ambulatório semanal na
faculdade de odontologia da UFJF, toda segunda-feira a tarde para a realização de orientações, exames
clínicos, biópsias, tratamento preventivo e curativo dos efeitos colaterais de quimioterapia e radioterapia de
cabeça e pescoço. Desta forma, os alunos do curso de Odontologia da UFJF terão a oportunidade de
capacitação e treinamento através da realização do atendimento no projeto a esses pacientes, alertando-os
quanto aos fatores de risco e instruindo-os sobre as medidas preventivas, como o auto- exame. Além dessas
atividades, estão programadas a realização de palestras, simpósios, ações educativas, visitas técnicas a
associações de grupo de risco, a unidades básicas de saúde, bem como, para os pacientes da unidade
acadêmica, acerca da importância da prevenção do câncer de boca, do diagnóstico precoce e sobre o
tratamento.
Além disso, os pacientes com diagnóstico de câncer serão encaminhados ao Serviço de oncologia do Hospital
Universitário e concomitantemente, serão atendidos pelo “Serviço de Estomatologia” objetivando realizar o
atendimento odontológico adjuvante ao tratamento oncológico onde será aplicado o protocolo de prevenção
de mucosite com laserterapia preconizado na literatura, bem como de prevenção de doenças oportunistas e o
controle dos efeitos colaterais ao tratamento oncológico visando a melhoria na qualidade de vida desses
pacientes.
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Pé Diabético

Kelli Borges Dos Santos

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O presente projeto surge como contraparte essencial da Faculdade de Enfermagem na contribuição ao
ambulatório de Pé diabético que está sendo implantado no HU/CAS da UFJF. Possibilitará não somente o
atendimento aos pacientes mas também a oportunidade de desenvolver um trabalho multidisciplinar entre
diversos profissionais da área de saúde.
O projeto Pé diabético visa atender a demanda de pacientes, usuários do SUS em atendimento no HU/CAS
da UFJFque necessitam de cuidados com lesões de pele nos pés derivadas do Diabetes mellitus, tendo a
perspectiva de se tornar um ambulatório de referência na cidade de Juiz de Fora. Além da repercussão
assistencial e acadêmica, almeja-se a melhora substancial na qualidade de vida pelos usuários do SUS
atendidos. Em nosso país há uma alta prevalência de lesão nos pés de diabéticos, sendo responsável por um
grande número de internamentos e morbimortalidade, além de importante impacto socioeconômico dos
portadores desta doença. Como principal objetivo tem como a prestação da assistência de enfermagem
especializada a pacientes portadores de pé diabético, de forma humanizada e integral, ensinando o
autocuidado e incluindo os familiares neste processo. Além disso, cria espaço para os alunos desenvolverem
habilidades e aprendizado importantes para a formação profissional. Atualmente são desenvolvidas  consultas
de enfermagem semanais, com caráter multidisciplinar, sistematizadas no HU-CAS UFJF no ambulatório de
Pé diabético.
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Vida sem ferida

Kelli Borges Dos Santos

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

A submissão deste projeto justifica-se, primeiramente, com base na grande necessidade depacientes que
precisam de cuidados especializados no tratamento de feridas e também em sua prevenção, tendo como
focoos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, tendo como base o Programa Boa Vizinhança – Campus Juiz de Fora, que visa atender às
demandas da população que vive no entorno do Campus sede da UFJF, algumas das atividades propostas
pelo projeto serão referentes aos cuidados com feridas crônicas e agudas que são atendidas em Unidade de
Atenção Primária à Saúde (UAPS), além de orientações no que tange ao autocuidado, melhorando
substancialmente a qualidade de vida dos usuários atendidos.
Outra justificativa é a necessidade de integração entre o ensino e o serviço de enfermagem e
multiprofissional, tanto na UFJF (entre unidade acadêmica e HU – CAS) quanto em unidades externas ao
Campus, pensando na formação curricular e humana do aluno de graduação. Os discentes desenvolverão
funções que promovam a organização do serviço, a capacitação, o comprometimento, aprimoramento de
competências e habilidades sobre o tratamento de lesões de pele, contato com o indivíduo usuário e o
despertar para a pesquisa científica com a atuação no serviço.
A inserção de acadêmicos bolsistas justifica-se na oportunidade de aprendizagem em um cenário real de
cuidados em saúde, acompanhando e desenvolvendo raciocínio crítico e atividades, sob supervisão, do
docente supervisor/coordenador ou profissional enfermeiro, dentro de uma instituição pública.
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FORMAÇÃO DE MONITORES AMBIENTAIS DO JARDIM BOTÂNICO DA UFJF

Angelica Cosenza Rodrigues

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Atualmente práticas de educação ambiental (EA), sejam elas escolares ou não escolares, vêm sendo
chamadas a responder a uma formação para participação comunitária e para a cidadania na constituição de
sociedades sustentáveis. Nesse sentido, a EA vem sendo concebida e praticada como aquela que propicia o
desenvolvimento de uma consciência ecológica nos sujeitos, mas que contextualiza seu projeto político-
pedagógico de modo a enfrentar também a injustiça ambiental, a exclusão social, a desigualdade na
distribuição de riscos e serviços socioambientais, além da degradação da natureza. Esta educação é aquela
impregnada por valores de compromisso social. Partindo de tais premissas, o Grupo de Estudos e Pesquisas
em Educação Ambiental - GEA/UFJF -, vem, desde 2018, contribuindo com ações relativas à educação
ambiental no jardim Botânico da UFJF, tomando parte na construção do Projeto Político Pedagógico de
Educação Ambiental do Jardim Botânico (UFJF, 2018a) , e do Plano para Implementação de Ações de
Educação Ambiental do Jardim Botânico (UFJF, 2018 b), tendo, no âmbito de suas ações, idealizado o I
Curso de Formação de Monitores Ambientais do Jardim Botânico, ocorrido entre 13 e 18 de agosto de 2018. A
partir daí, as ações de formação vem implicando membros do GEA em encontros formativos com os 53
monitores, privilegiando rodas de conversa, estudos teóricos e metodologias ativas no desenvolvimento dos 5
roteiros de visitação junto à comunidade durante visitas espontâneas e escolares. A parceria GEA- Jardim
Botânico para a formação de monitores ambientais, no entanto, necessita de caminhos institucionais para seu
fortalecimento e efetivação, sendo o projeto de extensão um caminho para continuidade das ações,
fundamentais ao acompanhamento mais sistemático e avaliação contínua e dialógica do trabalho de extensão
desenvolvido pelos monitores junto da comunidade. Nesse sentido, este projeto de extensão assume como
objetivo principal formar continuamente monitores/as ambientais para contribuir no processo de melhoria das
ações de extensão envoltas nas visitações escolares.
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Acompanhamento das condicionalidades de saúde e do consumo alimentar de beneficiários do Programa
Bolsa Família no município de Juiz de Fora

Renata Maria Souza Oliveira E Silva

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que contribuiu
notoriamente para a redução da pobreza e da desigualdade social nos últimos anos, garantindo maior acesso
a direitos básicos nas áreas de Educação, Assistência Social e Saúde através do cumprimento de suas
condicionalidades. Além disso, o PBF tem contribuído também para a Segurança Alimentar e Nutricional
(SAN) no Brasil. O conceito de SAN consiste na garantia ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso às demais necessidades essenciais. O
acompanhamento das condicionalidades de Saúde do PBF ocorre nas UBSs, que constituem a porta de
entrada dos usuários à rede de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nas quais são
desenvolvidas ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Diante do exposto, o objetivo do
presente projeto é realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde, bem do consumo alimentar,
de famílias beneficiárias do PBF referenciadas pelas UBSs do município de Juiz de Fora. As atividades a
serem desenvolvidas envolvem o acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias
beneficiárias, como acoleta de dados de peso e estatura, verificação da situação vacinal de crianças menores
de sete anos, verificação do acompanhamento pré-natal de gestantes eaplicação do Formulário de
Marcadores do Consumo Alimentar do Ministério da Saúde. Ademais, serão fornecidas orientações
nutricionais às famílias beneficiárias e entrega de material educativo com informações sobre alimentação
saudável. As ações serão desenvolvidas nas UBSs de Juiz de Fora de forma a fortalecer o vínculo das
famílias com suas respectivas unidades. Através de tais ações, espera-se intensificar o acompanhamento das
condicionalidades de saúde dos beneficiários do PBF no município de Juiz de Fora e promover hábitos
alimentares saudáveis, de forma a contribuir para a promoção à saúde e prevenção de doenças entre tal
população.
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Ações de educação em saúde como estratégia de enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika em Juiz de
Fora, Minas Gerais, Brasil

Andre Luiz Da Silva Domingues

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Em contribuição às ações de combate às epidemias de arboviroses em Juiz de Fora, este projeto de extensão
visa desenvolver ações educativas para promoção de informações e conscientização da comunidade sobre a
necessidade e a importância do combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor. Fazem parte da
população alvo alunos e funcionários de Instituições de Ensino Públicas e Privadas e a população em geral,
durante eventos desenvolvidos em espaços públicos ou em Unidades de Saúde. Serão realizadas palestras
ministradas por docentes e discentes com materiais ilustrativos, tais como cartazes e materiais audiovisuais
que despertem a atenção da população sobre as formas de prevenção, combate à infestação de mosquitos e
o risco de transmissão de doenças. O projeto também possibilitará aos discentes da UFJF a oportunidade de
desenvolvimento e aprimoramento de suas habilidades por meio da interação com a comunidade, permitindo
a consolidação e multiplicação dos aprendizados obtidos em sala de aula, bem como a sensibilização para as
necessidades e anseios da sociedade. Este projeto será desenvolvido em parceria com o Departamento de
Vigilância Epidemiológica e Ambiental e a Equipe de Educação em Saúde, da Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Juiz de Fora, MG.
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Sistema de Apoio ao Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito

Gleiph Ghiotto Lima De Menezes

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O presente projeto tem por escopo a continuação da estruturação do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade
de Direito da UFJF (NPJ), do campus de Juiz de Fora, a fim de otimizar, por meio da informatização de seu
funcionamento, as atividades de extensão nele desenvolvidas, a prestação de serviços jurídicos à
comunidade, sobretudo às pessoas carentes de recursos, a prática jurídica curricular e o estágio profissional
em advocacia. Funda-se na compreensão do Direito como ciência social aplicada e, bem assim, na proposta
institucional de efetivação de um curso voltado às demandas sociais. No atual contexto da sociedade
tecnológica, este projeto toma por imprescindível a criação de um sistema de informatização específico e
capaz de organizar, registrar e controlar os atendimentos ao público, o acompanhamento de processos
judiciais e a atuação dos discentes em suas atividades práticas, favorecendo mecanismos de supervisão e de
avaliação a serem aplicados pelos professores orientadores. O projeto, já em andamento, continuará sendo
desenvolvido mediante parceria entre as Faculdades de Direito e Departamento de Ciência da Computação.
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MINI BASQUETEBOL: UMA INICIAÇÃO ESPORTIVA POSITIVA

Dilson Borges Ribeiro Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O basquetebol é um dos expoentes de um dos maiores fenômenos culturais da humanidade, o esporte.
Entretanto, a altura da cesta, a bola de dimensão maior e a tendência cultural de uma prática esportiva
exclusiva à competição, acabam não favorecendo o acesso e a prática de muitas crianças e adolescentes ao
basquetebol nas idades iniciais da prática esportiva. O Minibasquete é uma experiência rica e única para
meninos e meninas serem introduzidos no esporte, abrindo caminho para o seu envolvimento a longo prazo
no esporte. Baseia-se em princípios educacionais sólidos, que proporcionam a oportunidade para o
desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social das crianças. Com isso, o projeto tem como objetivo
oferecer a crianças e adolescentes das comunidades circunvizinhas da UFJF a iniciação esportiva positiva
através do mini basquetebol com toda infraestrutura física, humano e metodológica, para favorecer aos
valores esportivos e educacionais. As atividades serão desenvolvidas na FAEFID, para crianças e
adolescentes entre os 7 e os 12 anos de idade, sem distinção de classe sociocultural, econômica e política.
As aulas terão uma abordagem do processo inicial da modalidade, com uma metodologia centrada na
aquisição pelo gosto do esporte e da modalidade de forma positiva. O projeto contará com atuação direta dos
professores e acadêmicos dos cursos de Educação Física e funcionará as terças e quintas feiras no período
da tarde e quartas e sextas feiras no período da manhã no Ginásio de esportes da FAEFID. Contato:
dilsonborges.junior@ufjf,edu.br
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Segunda Colônia de Férias da UFJF

Fernanda Irene Bombonato

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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

Leopoldo Antônio Pires

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentação teórica: As doenças imuno-mediadas englobam doenças desmielinizantes de relevância
epidemiológica na Zona da Mata, como é o caso, sobretudo, da Esclerose Múltipla (EM). A EM caracteriza-se
como doença auto-imune, que atinge pacientes jovens (entre 20 e 40 anos) inicialmente. Há a inflamação,
desmielinização e formação de gliose de modo recidivante ou progressivo no sistema nervoso central dos
pacientes, desencadeada por uma soma de fatores genéticos com fatores ambientais. Os pacientes com EM
são diagnosticados com os critérios de Mc Donald9,10, associados à interpretação de exames de imagem e
laboratoriais a fim de contemplar os diagnósticos diferenciais. Outras doenças imuno-mediadas relevantes
associadas à desmielinização envolvem a síndrome de Guillain Barré, a neuromielite óptica e a
encefalomielite disseminada aguda. Os pacientes acometidos por essas doenças apresentam um impacto
negativo em qualidade de vida e necessitam de acompanhamento interdisciplinar que prime pela busca de um
bem-estar físico, psicológico e social.
Objetivos: Conscientizar os usuários do Serviço de Neurologia do HU/UFJF acerca das principais doenças
desmielinizantes, com foco na esclerose múltipla e suas implicações.
Metodologia: Haverá a realização de palestras explicativas e lúdicas semanalmente relativas às principais
doenças desmielinizantes antes do início do atendimento ambulatorial de doenças imuno-mediadas do
Serviço de Neurologia, de 13h10 às 13h40. Será enfatizada uma linguagem acessível e ilustrada por recursos
audiovisuais a serem produzidos. Serão, ainda, realizadas coletas de dados dos pacientes para que possam
ser classificados sob os critérios de Mc Donald9,10, relativos à esclerose múltipla, de 13h40 às 16h.
Público-alvo: pacientes e acompanhantes que frequentem o Serviço de Neurologia do HU/UFJF.
Local de realização: Sala de espera do ambulatório de doenças imuno-mediadas, realizado nas quartas-feiras
pela tarde no Serviço de Neurologia do HU/UFJF.
Horário de execução: De 13h às 16h semanalmente.
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Estratégias de prevenção e promoção da saúde sexual e reprodutiva  das mulheres:parceria ensino, serviço e
sociedade civil

Érika Andrade E Silva

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

A Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva (SSSR) das mulheres é um direito a ser respeitado e oferecido a todas
as mulheres e que foram garantidos por meio da evolução das políticas públicas relativas à saúde sexual e
saúde reprodutiva da mulher no Brasil. Objetivo deste projeto é trabalhar as temáticas que envolvem o
universo feminino e suas parcerias, como gênero,  sexualidade feminina, consequências e demandas do
exercício da sexualidade, como as infecções sexualmente transmissíveis e a prevenção de gravidez
indesejada ou não planejada,  identificação das diferentes infecções e seu tratamento, pelo risco e gravidade
de possíveis complicações e repercussões no futuro reprodutivo das mulheres, prevenção do câncer de colo
de útero de mama, pré natal, parto e puerpério.  A metodologia utilizada constituirá de atividades educativas
em grupo, individuais, e consultas de enfermagem, todas pautados em atividades como metodologias ativas
de ensino e aprendizagem e sustentados pela humanização na saúde. Os resultados esperados esperamos
fomentar a parceria da universidade com os serviços de saúde e a sociedade civil para  ações em diferentes
frentes que assegurem  promoção de saúde, prevenção de doenças, acesso ao diagnóstico e tratamento, de
modo humanizado e com capacidade de atender às diferentes demandas.
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Cartografia Social em territórios atingidos pelo desastre da mineração no município de Brumadinho-MG

Wagner Barbosa Batella

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A ação extensionista aqui proposta soma-se a outras que pleiteiam a criação de um programa de extensão
intitulado Minas de Lama, com foco nos territórios atingidos por rompimentos de barragens em Minas Gerais.
No presente projeto, de maneira particular, priorizamos comunidades atingidas pelo desastre desencadeado
pelo rompimento da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho – Minas Gerais.
Diante da destruição de seus territórios, das perdas humanas e materiais, seguem-se conflitos de diversas
ordens envolvendo as comunidades vitimadas, a Vale, empresa responsável pela barragem rompida, e o
poder público. Nessa correlação de forças, é comum as os interesses das comunidades não serem
contemplados pelos sistemas técnicos, ditos institucionais e controlados pelo Estado. A proposta de uma ação
com foco na Cartografia Social visa apresentar um instrumento para elaboração de uma autocartografia, com
potencial para valorizar as territorialidades das comunidades atingidas, representar os seus territórios por
meio de mapas sociais, bem como oferecer um instrumental que atue no empoderamento dessas
comunidades. A metodologia inicia-se com a seleção de uma comunidade para o desenvolvimento do projeto,
isso será feito com apoio do contato preexistente com movimentos sociais de Brumadinho. Na sequência,
serão realizados oficinas e trabalhos de campo com os sujeitos, discutindo as temáticas e a metodologia de
elaboração dos mapas sociais. Todo processo será conduzido considerando o protagonismo da população
local. Ao final, os mapas serão tratados em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) visando
a comunicação em ambiente digital.
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Escola de Formação Sementes de Esperança

Henrique Almeida De Queiroz

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto tem como objetivo principal ampliar ações que se desenvolvem no projeto "Educação Popular e
Formação Política no Vale do Rio Doce" que atualmente promove ações de extensão no âmbito da formação
teórico-política, assessoria e trabalho de base com membros de sindicatos e movimentos sociais do Vale do
Rio Doce, no intuito de potencializar o processo de mobilização e de lutas por direitos da população urbana e
do campo e contra os ataques desferidos à classe trabalhadora brasileira. Sua demanda surge do Movimento
de Mulheres Camponesas em Governador Valadares e planeja realizar um curso de formação interna do
movimento na região do Vale do Rio Doce nos municípios de Jampruca, Naque, Tumiritinga, São Geraldo da
Piedade, Mathias Lobato, São José da Safira, Periquito, Frei Inocêncio, Marilac, Santa Maria do Suaçuí e
Governador Valadares no intuito de executar um curso específico do Movimento de Mulheres Camponesas
para formação de base nos municípios citados, nivelando a compreensão e conscientização sobre a luta do
MMC com as camponesas da região e fortalecer a identidade, pertencimento e espirito de coletividade com a
luta das mulheres camponesas pelas mulheres da região.
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Só-Riso - Atenção Materno-Infantil

Cristina Lougon Borges De Mattos

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O Projeto “Só-Riso – Atenção Materno-Infantil” é desenvolvido na Faculdade de Odontologia (FO) da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) desde 1999 e, atualmente, está sob coordenação da Profa. Dra.
Cristina Lougon Borges de Mattos. No projeto são realizados, pelos discentes do Curso de Odontologia/UFJF,
bolsistas ou voluntários, orientação e encaminhamento de gestantes advindas do Sistema Único de Saúde
(SUS) do município de Juiz de Fora e região. São realizados, também, tratamentos preventivo, curativo,
emergencial e de manutenção de crianças na primeira infância (zero a quatro anos de idade), sejam elas os
filhos recém-nascidos das gestantes já orientadas, ou aquelas crianças que procuram a Faculdade de
Odontologia por encaminhamento do SUS.

OBJETIVOS: O Projeto tem como objetivos a humanização do ensino da Odontologia e do atendimento dos
usuários, a promoção de saúde bucal da comunidade externa assistida. Visa oferecer tratamento odontológico
à comunidade externa não especificamente acolhida no Curso de Graduação em Odontologia - gestantes e
crianças em primeira infância, bem como ofertar capacitação profissional e aprimoramento científico da
comunidade interna – acadêmicos do Curso de Odontologia envolvidos.

METODOLOGIA: Captação de gestantes para cadastramento junto às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de
Juiz de Fora ou acolhimento daquelas oriundas das próprias UBSs de Juiz de Fora e região da Zona da Mata
Mineira; exame clínico odontológico e encaminhamento das gestantes cadastradas; atendimento clínico para
tratamento odontológico preventivo, curativo, emergencial e de manutenção das crianças cadastradas (filhos
das gestantes previamente orientadas ou que procuraram o Projeto por livre demanda após nascidas e na
primeira infância); orientação individual e/ou coletiva direcionada às gestantes e aos pais/responsáveis pelas
crianças. Seleção de artigos e referências científicas, apresentação de seminários pelos discentes, discussão
em grupo junto com docentes orientadores e colaboradores externos.

 PÚBLICO ALVO: Gestantes, recém-nascidos a partir de quatro meses de idade (filhos das mulheres
atendidas enquanto gestantes), crianças na primeira infância (de zero a quatro anos de idade), pais e/ou
responsável legal pelas crianças. Discentes do Curso de Graduação em Odontologia, do sétimo ao décimo
períodos, que já tenham cursado e sido aprovados na Disciplina Odontopediatria.

LOCAL DE REALIZAÇÃO/HORÁRIOS: Faculdade de Odontologia, Campus Juiz de Fora. HORÁRIO DE
ATIVIDADES CLÍNICAS: terças-feiras, das 8h00min às 12h00min; sextas-feiras, das 8h00min às 12h00min.

INSTAGRAN: projetosorisoufjf
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Ambulatórios de Saúde Mental: ampliando as possibilidades acadêmicas e assistenciais.

Alexandre De Rezende Pinto

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Esse projeto de extensão objetiva oferecer um campo de estágio para alunos dos diversos cursos da área de
saúde da UFJF dentro do Serviço de Psiquiatria do Hospital Universitário da UFJF (HU UFJF), notadamente
em dois de seus Programas Especializados: Ambulatório de Álcool e Drogas e Protal – Programa de
Tratamento de Transtornos Alimentares, como forma de ampliação das possibilidades acadêmicas e
assistenciais. Os alunos poderão integrar as equipes multiprofissionais que compõem esses programas e,
com isso, haverá condições de se potencializar a formação desses alunos, numa perspectiva inter e
multiprofissional, fortalecer o aprendizado dos residentes em Psiquiatria do HU UFJF e ampliar o número de
atendimentos oferecidos aos pacientes portadores de transtornos mentais.
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OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Luciane Manera Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto “Oficina de Alfabetização e Letramento” está destinado a 80 professores alfabetizadores,
organizados em duas turmas. O objetivo principal é oferecer oficinas práticas, informadas teoricamente, com a
confecção de materiais e jogos que possam auxiliar no processo de alfabetização de crianças até o final do 2º
ano, conforme postula a BNCC. Serão tratadas quatro temáticas relativas à prática alfabetizadora na
perspectiva do letramento, quais sejam: (i) planejamento da alfabetização e suas modalidades organizativas;
(ii) apropriação do sistema de escrita alfabética e ensino do alfabeto; (iii) a produção de textos na
alfabetização inicial e (iv) a literatura infantil nos processos de letramento das crianças. As oficinas serão
ministradas por profissionais ligadas ao Grupo de Estudos e Pesquisa ALFABETIZE/FACED/UFJF, atuantes
em diferentes esferas de ensino (Faculdade de Educação da UFJF; Colégio de Aplicação João XXIII e
Secretaria de Educação de Juiz de Fora). O curso será realizado, quinzenalmente, às 5ª feiras, das 7h30 às
11h20 no Centro de Formação do Professor da Secretaria de Educação de Juiz de Fora (Av. Presidente
Getúlio Vargas, s/nº). Os professores cursistas serão selecionados por meio de avaliação escrita e entrevista
a serem divulgadas em Edital. Será conferido certificado de 120 horas ao professor que apresentar frequência
satisfatória e cumprir as atividades propostas.
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Serviço Especial em Cirurgia Oral

Neuza Maria Souza Picorelli Assis

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O Serviço Especial em Cirurgia Oral funciona desde 2004. No Serviço, são realizadas cirurgias odontológicas
de maior complexidade como, extração de dentes sisos, biopsias, cirurgias com finalidade ortodônticas e
cirurgias para remoção de cistos e pequenos tumores. O atendimento é feito as segundas-feiras às 17 horas
na sala de Clínica Verde da Faculdade de Odontologia da UFJF. Quem necessitar de atendimento, pode
comparecer ao ambulatório neste dia. Os pacientes são examinados, os casos avaliados e as cirurgias são
agendadas. As cirurgias são realizadas pelos acadêmicos com a supervisão de quatro professores e alunos
do Mestrado.
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Território e rede: ampliando os horizontes de ação no CAPS Liberdade HU/UFJF

Sabrina Alves Ribeiro Barra

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

REITORIA

Resumo

Este projeto,  em desenvolvimento desde 2017, tem como objetivo principal potencializar os Projetos
Terapêuticos Singulares (PTS) dos usuários assistidos pelo CAPS Liberdade HU/UFJF através da articulação
dos recursos do território e do fomento à autonomia. Para tanto realiza, entre outras atividades, o
mapeamento e atualização dos recursos sociais da área de abrangência do serviço; visitas domiciliares para
melhor conhecimento da realidade social, cultural e territorial dos usuários atendidos, estabelecimento de
vínculos e envolvimento familiar; reuniões de rede e matriciamento com a Atenção Primária à Saúde,
articulando de forma consistente os PTS dos usuários; atualização dos PTS dos usuários e; acompanhamento
dos mesmos em atividades externas ao serviço (em cenários da vida cotidiana, como escolas, praças,
serviços assistenciais entre outros), fomentando o exercício da cidadania, autonomia e a
circulação/apropriação do território. Para o ano de 2020 propõe a inclusão de uma nova frente assistencial
que promova pelo trabalho e pela arte a criação de um grupo de geração de renda na perspectiva do
fortalecimento do protagonismo dos usuários. As atividades ocorrerem no próprio CAPS Liberdade HU/UFJF,
sendo que as visitas ocorrerem nos locais de moradia dos usuários ou em diferentes dispositivos do território.
Destina-se aos alunos dos cursos de Serviço Social, Psicologia e Artes e Design.
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Dança Circular no Campus GV

Raquel De Magalhaes Borges

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto tem o intuito de incluir a Dança Circular como prática regular, disponibilizada no campus de
Governador Valadares para comunidade universitária e valadarense. Serão ofertadas 30 vagas para atividade
semanal, e serão realizadas duas rodas semestrais em praça pública. Semanalmente a roda será realizada às
quintas-feiras, de 20 às 21h, na quadra do Restaurante Universitário, após o jantar.
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Exercício Resistido e Saúde na Comunidade

Ciro Jose Brito

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O aumento considerável da prevalência de doenças crônicas entre os brasileiros aponta para a necessidade
de aprimoramento de medidas não farmacológicas acessíveis destinadas à sua prevenção e tratamento,
como no caso a prática de exercícios físicos. O objetivo do Projeto “Exercício Resistido e Saúde na
Comunidade” é estimular e dar condições para a prática segura de exercícios resistidos na cidade de
Governador Valadares, visando à melhora da saúde por meio da utilização de técnicas de baixo custo. O
Projeto oferecerá gratuitamente, aos frequentadores dos locais de atuação, informações sobre exercício
resistido e saúde, avaliação de risco cardiovascular para a prática de atividade física e prescrição/orientação
de exercícios resistidos. O projeto contará com diferentes tipos de intervenção: aulas supervisionadas de
exercício resistido através de materiais confeccionados de baixo custo e a execução de exercícios com a
resistência do peso do próprio corpo (atividades permanentes que ocorrerão 2 vezes por semana em uma das
praças da cidade de Governador Valadares); avaliações do risco cardiovascular e da aptidão física; aulas
temáticas e eventos especiais (eventos pontuais que ocorrerão ao longo do ano em diferentes locais da
cidade de Governador Valadares). Este projeto dará apoio e andará em paralelo com o projeto de “Atividade
Física e Saúde Cardiometabólica” que é desenvolvido deste 2014, ano de início do Curso de Bacharelado em
Educação Física em Governador Valadares. Até o momento, o referido projeto já realizou aproximadamente
55 ações de extensão na zona urbana de Governador Valadares (como feiras de saúde, atividades práticas,
palestras), contabilizando um pouco mais de 2000 atendimentos. Em relação às atividades contínuas
permanentes, o projeto já realizou mais de 240 avaliações do risco cardiovascular e de aptidão física,
aproximadamente 559 aulas supervisionadas de exercícios aeróbicos e resistidos e aproximadamente 1030
atendimentos nas aulas de alongamento (levantamento de dados realizados no início de outubro de 2019).
Além disso, a partir de 2018 as ações pontuais de extensão deste projeto têm se iniciado também na zona
rural (distritos com distância de até 80 km do centro da cidade). Neste sentido, a aprovação do projeto
“Exercício Resistido e Saúde na Comunidade” reforçará estas ações para a comunidade, aumentando o
número de atendimentos e levando os benefícios da prática de exercícios resistidos para a saúde através da
utilização de materiais confeccionados de baixo custo, execução de exercícios com a resistência do peso do
próprio corpo e através de orientações em saúde. Por fim, ressalto que o Projeto “Atividade Física e Saúde
Cardiometabólica” tem fomentado trabalhos de conclusão de curso (4 defendidos e 1 em andamento), 1
dissertação de mestrado defendida em julho de 2018 (pelo Programa de Pós-graduação em Educação Física
da UFJF e UFV), cerca de 55 resumos publicados em congressos científicos e, deste 2016, tem sido campo
de estágio obrigatório para alunos do Curso de Bacharelado em Educação Física da UFJF/GV. Da mesma
forma, o Projeto de extensão “Exercício Resistido e Saúde na Comunidade”, se aprovado, também
apresentará uma interface com pesquisa (através de 1 projeto de Mestrado e 2 Projeto de doutorado) e
possibilitará continua formação de alunos de graduação da área da saúde. Contato para maiores informações
sobre o projeto: andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
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Boas Práticas na Produção de Aves Caipiras II

Flavio Medeiros Vieites

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Dentro do complexo brasileiro de obtenção de produtos de origem animal, a avicultura destaca-se por ser uma
atividade muito dinâmica e que demanda um baixo investimento inicial. O mercado consumidor interno tem
mudado em relação ao consumo de carnes, passando de um país preponderantemente consumidor de carne
bovina para ser, também, um grande consumidor de carne de frango. A qualidade, a imagem de produto
saudável e os preços acessíveis, auxiliaram na conquista dessa posição. O aumento do consumo per capita
demonstra essa mudança de hábito. Desta forma, é interessante explorarmos essa cultura com os alunos que
estão iniciando o Curso de Medicina Veterinária na UFJF, com o objetivo de despertar o interesse pela
Avicultura Caipira para à produção de carnes e ovos. Esses futuros profissionais estarão colaborando com os
produtores avícola da cidade de Juiz de Fora e microrregiões, implementando em suas propriedades práticas
adequadas de manejo, nutrição e sanidade.
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Nutrilac - Aplicativo para formulação de ração de bovinos de leite

Luiz Maurilio Da Silva Maciel

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Este projeto pretende desenvolver e implantar um aplicativo para formulação de ração de bovinos de leite
para os pequenos e médios produtores. Para isso, serão selecionados dois produtores de cada uma das
quatro cidades atendidas: Chácara, Ewbank da Câmara, Juiz de Fora e Santos Dumont. Serão realizadas
visitas a essas propriedades para coleta de dados sobre características das fazendas e da produção de leite.
Após o desenvolvimento do aplicativo, o mesmo será implantado para utilização pelos produtores e espera-se
analisar os resultados obtidos por eles com o uso do mesmo.
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TRATAMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTE ONCOLÓGICO

Roberta Passos Do Espirito Santo

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O tratamento antineoplásico produz efeitos na cavidade bucal dos pacientes que irão agravar o seu estado de
saúde, principalmente por dificultar ou até
mesmo impedir a sua alimentação. Quadros de osteorradionecrose são comuns em pacientes que recebem
radioterapia na região de cabeça e pescoço
e são debilitantes e muito doloridos. Quando a saúde bucal é restabelecida previamente a estes tratamentos
estas comorbidades podem ser diminuídas,
com consequente diminuição do período de internação e uma significativa melhora na qualidade de vida do
paciente. Este projeto se propõe a adequar a
cavidade bucal destes pacientes antes de receberem o tratamento antineoplásico indicado.
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Minas de Lama: um olhar para a poluição atmosférica

Cassia De Castro Martins Ferreira

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Em um curto período de tempo, no estado de Minas Gerais, ocorreram dois grandes desastres tecnológicos,
atrelados à atividade mineradora, um em 2015, deflagrado pelo rompimento da Barragem do Fundão e outro
em 2019, com o rompimento da Barragem I do Complexo do Córrego do Feijão. Ambos os eventos
acarretaram em grandes perdas humanas e também em um enorme passivo ambiental. Porém, em ambos os
casos os atingidos tiveram perdas durante, mas ainda continuam e continuarão por um tempo sofrendo com
as consequências desses desastres. Este projeto busca uma interface entre a pesquisa e a extensão, uma
vez que pretende fazer uma análise das condições atmosféricas, nos ambientes pós-desastre, e conseguir
levar aos atingidos em linguagem acessível os resultados desta pesquisa. Logo, conhecer em quais situações
atmosféricas o ar fica mais poluído e o que se pode fazer, é um conhecimento que os atingidos podem e
devem saber, numa condição de enfrentamento e empoderamento. Para isso serão necessárias o
desenvolvimento de estratégias pedagógicas e materiais que consigam trazer informações científicas para
uma linguagem acessível à população. Logo, destina-se analisar  questões ainda obscuras, aqui no caso a
poluição atmosférica, integrando pesquisa e extensão, na tentativa de levar mais elementos para o
esclarecimento dos envolvidos.
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Cursinho Comunitário Camponês e Popular: Podemos Mais

Vinicius Mendes Maia

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

O Cursinho Comunitário Camponês e Popular: Podemos Mais é um Projeto de Extensão da UFJF/Campus
GV e tem como objetivo principal contribuir para inserção universitária de jovens em situação de
vulnerabilidade social que residem em Governador Valadares e região. O Cursinho  é gratuito e busca
atender, especificamente, jovens que já concluíram ou estejam concluindo o Ensino Médio em escola pública.
As ações do projeto são desenvolvidas por uma equipe de servidores e estudantes, bolsistas e voluntários, da
UFJF/Campus GV. Através da metodologia participativa de Educação Popular, são oferecidas diversas
atividades pedagógicas (aulas, oficinas, seminários, debates, etc.)  que buscam preparar os estudantes para
realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
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Matemática para deficientes visuais 2020

Sofia Carolina Da Costa Melo

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Segundo dados do IBGE, hoje, no Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual.
Estas pessoas, em sua grande maioria, estão sendo discriminadas na sociedade à que pertencem ou sendo
excluídas do mercado de trabalho por falta de oportunidade ou falta de preparo de nossa
sociedade em acolher o deficiente visual. Este projeto visa preencher essa lacuna e contribuir com o processo
de inclusão do deficiente visual no ensino e na aprendizagem da matemática ao fazermos um estudo sobre os
recursos pedagógicos no ensino da matemática adaptados ao aluno deficiente
visual. Queremos aproveitar essa oportunidade para desenvolvermos novos recursos pedagógicos para o
ensino da matemática juntamente aos deficientes visuais e queremos compartilhar o uso destes recursos com
os professores do ensino fundamental e médio que estão trabalhando com essa parcela da população que
necessita de atenção especial.
Sendo assim, temos como público-alvo a população de deficientes visuais, os professores de matemática da
educação básica e os alunos de licenciatura em matemática de nossa instituição.
O projeto será desenvolvido em 04 etapas ao longo de 12 meses:
(1)	Pesquisa de materiais pedagógicos e técnicas de Ensino de Matemática existentes;
(2)	Adaptação dos recursos existentes e criação de novos recursos pedagógicos de Matemática que atinjam o
deficiente visual;
(3)	Aplicação dos recursos supracitados através de oficinas voltadas para o aluno com deficiência visual;
(4)	Divulgação das atividades desenvolvidas e resultados obtidos com a aplicação dos recursos adaptados.
As duas primeiras etapas serão restritas aos coordenadores e colaboradores do projeto. A terceira etapa
consistirá de cinco oficinas, aberta à comunidade com deficiência visual. Na quarta etapa teremos um
Encontro direcionado a professores da Educação Básica e a alunos de Cursos de Licenciatura em
Matemática.
O projeto será desenvolvido no Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora com
horário a ser disponibilizado após consulta à direção do Instituto.
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NUTRIÇÃO FUNCIONAL NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

Nathercia Percegoni

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Um dos principais problemas relacionados à obesidade é a multiplicidade de fatores desencadeantes e
gatilhos associados à sua gênese e manutenção. Sendo uma doença multifatorial, a terapia deve ser
individualizada e varia entre os indivíduos, de acordo com os fatores causais mais prevalentes em cada
situação. Desta forma, a nutrição funcional é uma das melhores alternativas para o tratamento da obesidade,
por ser uma área holística/integrada, que não se atém somente ao sintoma: peso corporal elevado; mas ao
indivíduo em si, ao meio em que ele está inserido, aos gatilhos desencadeantes e a sua forma de viver e de
se relacionar com o mundo; além de buscar a gênese do ganho de peso. Desta forma, projetos que visem
atender o paciente obeso no contexto da Nutrição Funcional são indispensáveis para garantir a eficácia do
tratamento. Este projeto visa proporcionar atendimento NUTRICIONAL ao paciente obeso, com foco no
Atendimento Nutricional Funcional, promovendo atendimento dietético integral, através do mapeamento de
todos os fatores relacionados ao ganho de peso, bem como tratando os mesmos através da alimentação;
além de promover integração e abordagem entre a dieta e os fatores psicológicos que afetam o consumo
alimentar; integração e tratamento endócrino das desordens que permeiam o aparecimento e a manutenção
da obesidade. Serão atendidos aproximadamente 300 pacientes, encaminhados pelas unidades básicas de
saúde, pelo Hospital Universitário e que procurem o serviço através do e-mail de contato, divulgado à
comunidade circunvizinha ao IMEPEN.  Além da consultas nutricionais, previstas neste projeto, os pacientes
passarão por consultas médica e psicológica, todas inseridas no contexto do tratamento multidisciplinar, que
já acontecem no programa. Após estas avaliações iniciais, será traçada uma conduta individualizada e
programado o seu seguimento no Ambulatório de Obesidade do NIEPEN / FUNDAÇÃO IMEPEN. Este projeto
faz parte do programa: CUIDANDO DO SEU PESO.
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Análise estrutural do Setor de Serviços e suas interações com os demais setores da economia brasileira.

Flaviane Souza Santiago

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

Diante da expansão e magnitude do setor de serviços é de suma importância conhecer os fatores que afetam
o setor, e compreender os impactos deste movimento para o desenvolvimento da economia brasileira. Neste
sentido, o principal objetivo do projeto consiste em abordar e discutir temas relativos aos setores de Serviços
forma simples e didática. Serão abordados temas como, por exemplo, a produção setorial, a geração de
emprego, o crescimento do setor, a participação destes setores na economia e suas interações com os
demais setores. Para tanto, o objetivo é criar uma coluna mensal de conjuntura e mercados para o jornal
Tribuna de Minas, um programa mensal de conjuntura e mercados na rádio CBN, e, além disso,
trimestralmente elaborar um boletim com os principais indicadores econômicos contendo textos e gráficos de
caráter informativo e linguagem formal econômica.
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Orquestra Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora

Eliezer Anderson Batista Isidoro

DEPARTAMENTO DE MUSICA

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O projeto de extensão “Orquestra Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora” visa a abrir uma
disciplina prática do Departamento de Música à
voluntários da comunidade acadêmica e da comunidade externa, com o objetivo de suprir as demandas
formativas dos discentes dos cursos de
Bacharelado e Licenciatura em Música e atender à população de Juiz de Fora em duas vertentes: por meio de
instrução e prática musical gratuita e
através de uma extensa programação cultural, artística e educacional de concertos e apresentações. As
atividades do projeto serão realizadas nos
horários de curso da disciplina “Orquestra Acadêmica da UFJF”, lecionada nas dependências do Instituto de
Artes e Design (IAD/UFJF) e
eventualmente, na realização de concertos e apresentações, em horários distintos e em locais de acesso
público do município. Os principais
beneficiários do projeto incluem: músicos instrumentistas da comunidade externa selecionados, discentes dos
cursos de graduação em música,
estudantes do ensino básico regular e o público juiz-forano de uma maneira geral, alcançados a partir da
promoção de concertos didáticos e tradicionais
em espaços educacionais e comunitários. Maiores informações acerca do projeto podem ser obtidas através
do e-mail
orquestra.academica.ufjf@gmail.com.
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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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Viver Bem e Mais: Idosos em Movimento

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Trata-se de um Projeto de Extensão que está em curso desde agosto de 2018, e que se reapresenta, cuja
proposta central é dar continuidade ao trabalho desenvolvido, até o presente momento, de reduzir o nível de
sedentarismo, orientar atividades físicas (AF) e atendimento fisioterapêutico (em grupo e individual,
respectivamente) e melhorar a qualidade de vida de idosos institucionalizados, contribuindo assim para
melhora promoção da saúde do público-alvo desse projeto. É reconhecido na literatura que a senescência
pode vir acompanhada de alterações fisiológicas e limitações funcionais, corroborando a piora do estado de
saúde e da qualidade de vida do idoso, o que pode resultar em repercussões físicas, intelectuais e sociais.
Sendo assim, as ações do projeto são pautadas no reforço do sujeito social para capacitá-lo a cuidar de si, e
agir em grupo e em defesa da promoção da saúde, na utilização de estratégias que permitam a coexistência
da interface de várias áreas do conhecimento; no reconhecimento da dimensão afetiva no processo de
transformação e tomada de decisão, e no incentivo e fomento de parcerias por meio de redes sociais de
apoio. Nesta abordagem, este projeto torna-se um centro de convergência em que professores, estudantes,
famílias e comunidade trabalham para um objetivo comum: promover nos idosos o desenvolvimento de
habilidades para a vida diária, que os formem como agentes do desenvolvimento, com autoestima, valores
criativos, confiantes e inovadores, críticos, cívicos e morais que levam à busca constante do bem-estar
individual e coletivo  para a promoção do desenvolvimento humano sustentável. A atual dinâmica social
distancia cada vez mais os idosos, e em especial os institucionalizados de práticas de AF; com isso, aumenta
a incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), de dependência, o risco de fragilidade e
depressão. Idosos institucionalizados apresentam características peculiares em relação àqueles vivendo na
comunidade, tais como tendência à perda de contatos sociais e ao isolamento, maior frequência de DCNTs,
além de alguns fatores de ordem social que tornam esse grupo etário mais vulnerável. O Lar dos
velhinhos/SSVP, uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, fundada
em 1938 pela Conferência Santo Antônio. Na instituição são acolhidos atualmente 40 idosos, sem condições
de autocuidado e em estado de vulnerabilidade. Durante seus primeiros 16 meses, o Projeto incorporou ações
de intervenção que contribuíram para o desenvolvimento de habilidades para as atividades de vida diária e a
redução do nível de dependência entre os idosos residentes no Lar. A prática de atividades tem sido realizada
até então a partir de resultados de avaliações regulares, feita por discentes, sob orientação e supervisão. O
atendimento aos idosos ocorre às quartas e sextas, das 15 às 17 horas, além de estudos de casos às quintas
(15 às 17 horas), sendo este último com participação de docentes e discentes apenas. Idosos que
apresentam maior vulnerabilidade funcional e/ou enfermidades que impedem a realização das atividades
realizadas em grupo, são direcionados a intervenções individuais específicas realizadas pelos discentes de
Fisioterapia. Também foi possível constatar maior adesão dos idosos ao Projeto, além de melhora no
engajamento e na execução de exercícios e tarefas motoras diversas, o que corrobora o processo de
integração ensino-serviço-comunidade da UFJF/GV na comunidade valadarense.
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Análise Bioquímica da Saliva: Estratégias de Prevenção (SalivAção)

Priscila De Faria Pinto

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

As ações educativas devem possibilitar ação e reflexão, propiciando a formação integral, através de
atividades que garantam o aprendizado crítico, criativo e duradouro. A cárie é uma das doenças de maior
prevalência na infância e ações relacionadas à sua prevenção é valiosa para toda sociedade. O projeto de
extensão “Análise Bioquímica da Saliva: Estratégias de Prevenção” foi criado em 2009 com o objetivo de
disseminar práticas de educação em saúde, com foco em saúde bucal. A cárie ainda permanece como o fator
primordial associado à perda dentária. Não só os dados biológicas são suficientes para a
condução/construção de politicas sociais capazes de programar estratégias e ações de promoção e
prevenção da saúde bucal. Nesta proposta, através de atividades lúdicas, a equipe interage intensamente
com as crianças participantes. A abordagem é dinâmica e envolve as crianças, os docentes e os
responsáveis. O público atendido por este trabalho se concentra nos alunos das escolas da rede pública da
Cidade de Juiz de Fora/MG. Dentre as diversas propostas de atividades para as ações, destacamos: (I) um
modelo de boca na forma de tapete, (II) história infantil adaptada para teatro de fantoches,
(III) criação de uma cartilha de orientação para os cuidadores; (IV) jogos e diversas atividades educativas.
Além da parte educacional, existe uma interface clara entre extensão e pesquisa, onde dados coletados serão
apicados para avaliar/ contribuir com o monitoramento do risco de aparecimento de cáries nas crianças. Para
envolver a escola, como um conjunto, o projeto promove visitas com ações semanais, despertando a
experiência de ensino-aprendizagem nos acadêmicos e nos integrantes da escola. Esta interação torna as
ações mais efetivas e o aprendizado duradouro para todos envolvidos. O principal resultado observado é a
integração entre a escola (alunos e professores) e os acadêmicos, com o envolvimento coletivo nas atividades
lúdicas e questionamento sobre os hábitos de higienização, troca de dentição e a importância do autocuidado.
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Prestação de serviços farmacêuticos na Farmácia Universitária da UFJF

Marcelo Silva Silverio

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

O Projeto de Prestação de serviços farmacêuticos na Farmácia Universitária tem como finalidade oferecer
serviços de qualidade, relacionados ao cuidado farmacêutico, à população moradora da região oeste do
município. O projeto se desenvolve no âmbito do Programa de Assistência Farmacêutica da Farmácia
Universitária, e de forma articulada com o sistema público de saúde, pois atende usuários da atenção primária
a saúde (APS) que foram atendidos nas UBS da região, usuários atendidos na UPA de São Pedro, e ainda
usuários oriundos de serviços especializados de saúde da região. Os pacientes atendidos no programa de
cuidado recebem atendimento individualizado e em ambiente privativo. Os serviços prestados são a revisão
da farmacoterapia, o acompanhamento farmacoterapêutico e a conciliação de medicamentos. O
desenvolvimento do programa de cuidado Farmacêutico segue as bases do Consenso Brasileiro de Atenção
Farmacêutica (OPAS\OMS\MS, 2002), a Metodologia do Programa Dader da Universidade de Granada na
Espanha e o Programa de Cuidado Farmacêutico na atenção básica do Ministério da Saúde. Os serviços tem
como finalidade melhorar o tratamento com medicamentos que o paciente esta realizando, com fins de
aumentar a efetividade, reduzir os riscos de eventos adversos, e consequentemente melhorar a qualidade de
vida do indivíduo. O publico atendido são os usuários de medicamentos que se utilizam dos serviços da
Farmácia Universitária da UFJF. A Farmácia Universitária pode ser contactada pelo email:
farmacia.universitaria@ufjf.edu.br ou pelo telefone: 2102-3156
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Dia de Brincar: Lúdico e possibilidades educativas

Lidia Dos Santos Zacarias

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

Sexta é dia de Brincar na faefid! O projeto "Dia de Brincar: lúdico e possibilidades educativas" visa o
desenvolvimento de ações recreativas para crianças na faixa etária de 4 a 12 anos, por meio da linguagem
lúdica, artística e cultural. Serão oferecidos às crianças jogos, danças, ginásticas, brincadeiras, lutas,
atividades aquáticas e outras manifestações da cultura lúdica corporal. Serão contemplados também o brincar
livre e o desenvolvimento de projetos lúdicos específicos, de acordo com as características do grupo de
crianças. As atividades serão desenvolvidas nas dependências da Faculdade de Educação Física e Desportos
da UFJF. às sextas feiras  pela manhã e/ou tarde. Mais informações na coordenação do Núcleo de Extensão
da Faefid, telefone: 2102 3266
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“Assessoramento às atividades do Grupo de Trabalho Acessibilidade da UFJF/GV”

Silvana Lopes Nogueira Lahr

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este Projeto de extensão tem como intuito apoiar ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Acessibilidade
da Universidade Federal de Juiz de Fora – campus Governador Valadares (GT Acessibilidade – UFJF/GV), e
visa melhora na inclusão e oferecimento de suporte às atividades de gestão e acompanhamento acadêmico
de discentes que possuam deficiência, transtorno do neurodesenvolvimento, redução de mobilidade e/ou
superdotação, sejam eles oriundos de algum dos 10 cursos oferecidos no campus Governador Valadares. O
trabalho do GT Acessibilidade possui três grandes frentes, que são (1) Orientação e informação; (2)
Articulação e acompanhamento; e (3) Provocação, e corrobora a redução de diferentes tipos de barreiras,
especialmente as atitudinais se referem a atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a
participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais
pessoas. A acessibilidade em Instituições de Ensino Superior é um direito garantido por meio do Lei e
Decreto, por meios dos quais se exige o cumprimento de normas referentes à acessibilidade arquitetônica,
comunicacional e urbanística, para que alunos, professores e funcionários que possuam uma das condições
acima descritas possam exercer suas atividades nas mesmas condições que os demais. Para além do
atendimento das demandas de alunos nas condições acima relacionadas, têm-se o objetivo de alcançar a
comunidade universitária/acadêmica como um todo, a partir do entendimento de que é uma formação para a
vida (alunos e servidores), que se estende para fora dos muros da Universidade, podendo contribuir no
compromisso de alunos, professores e TAE’s com a ética e a cidadania na sociedade na qual vivem. Após
realização de capacitação de bolsistas e voluntários, estes irão desenvolver atividades, tais como
assessoramento às atividades de gestão; apoio em banco de dados sobre estudantes com necessidades
educacionais especiais no campus GV; auxílio na criação de material de apoio para coordenadores de curso,
TAE’s, docentes e discentes; ajuda na organização e execução de eventos para conscientização e
capacitação no campus GV; além de assistência no estreitamento da relação entre o GT Acessibilidade e as
reais necessidades dos discentes do campus, na busca por soluções e melhora da inclusão no Ensino
Superior da UFJF/GV. O Projeto tem abordagem interdisciplinar e multiprofissional, envolvendo
conhecimentos que perpassam de maneira transversal todas as áreas do conhecimento e de futura atuação
dos estudantes da UFJF/GV. Acredita-se que este Projeto resultará em ganhos para a formação acadêmica e
humana do discente, para a população assistida e para a comunidade acadêmica de modo geral. Espera-se
contribuir também para os estudantes envolvidos desenvolvam habilidades e competências essenciais para
sua formação profissional e como cidadão.
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75 anos do Instituto Maria: a obra e suas obras

Maria Aparecida Steinherz Hippert

DEPTO DE CONSTRUCAO CIVIL /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

A necessidade de atendimento às exigências dos usuários para um melhor desempenho das edificações tem
sido discutida nos últimos tempos, especialmente no Brasil, com a entrada em vigor da Norma Brasileira de
Desempenho. O projeto de extensão “75 anos do Instituto Maria: a obra e suas obras” proposto pelo Grupo
Desempenho e Manutenção, vinculado ao Departamento de Construção Civil, da Faculdade de Engenharia da
UFJF, tem por objetivo fazer um resgate do histórico da construção da edificação e das posteriores
intervenções nela realizadas de maneira a mantê-la em condições para a realização de suas atividades,
atendimento às crianças. A metodologia considera a realização de uma revisão da literatura sobre
preservação considerando as particularidades do imóvel em questão. Posteriormente é feito um levantamento
de dados, em registros históricos e depoimentos junto às pessoas envolvidas direta ou indiretamente no
projeto e concepção das intervenções realizadas na edificação. Nesta etapa são também levantadas as
atividades desenvolvidas pelo Instituto. Na sequência é feito o registro fotográfico in-loco das condições atuais
da edificação. Na última etapa têm-se a apresentação de uma proposta de sistematização das condições de
uso e ocupação da edificação segundo a normativa existente. Ainda nesta etapa têm-se a apresentação do
acervo sobre a construção e intervenções realizadas na edificação bem como as atividades desenvolvidas
pela instituição ao longo do tempo. Desta forma, o projeto contribui para a criação, organização e disposição
do conhecimento sobre construções, seu desempenho e atividades nelas realizadas, e está voltado para
aqueles que se interessem pela temática, quer seja o próprio Instituto, em ver registrada a sua memória, bem
como alunos e pesquisadores de arquitetura e engenharias, interessados na temática.
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ANATOMIA HUMANA APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Sérgio Murta Maciel

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Projeto em questão, um dos mais antigos e tradicionais da UFJF ( o desenvolvemos desde 1999), se
caracteriza por receber no Laboratório de Anatomia alunos das redes privada e pública de ensino, de Juiz de
Fora e região, com o objetivo de ministrar-lhes uma aula prática de Anatomia Humana, complementando seu
estudo teórico de Ciências e Biologia. Desta forma a Universidade desempenha um de seus mais relevantes
papéis que é de se aproximar da comunidade, oferecendo a esses jovens  a oportunidade de um contato com
a UFJF e com a parte prática do conteúdo teórico estudado em sua escola.
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Avaliação do desenvolvimento motor de crianças com sinais do Transtorno do Espectro Autista: uma
perspectiva multidisciplinar

Silvana Lopes Nogueira Lahr

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A motivação principal para o desenvolvimento deste projeto é contribuir com a qualidade do atendimento a
crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelos serviços de saúde do município de Governador
Valadares, estimulando o desenvolvimento da interação social e contribuindo para seu processo de
aprendizagem, inclusão social e qualidade de vida dessas crianças e suas famílias. Espera-se, também
auxiliar na formação dos discentes dos cursos de Educação Física e Fisioterapia com perfil e interesse para
atuação na saúde pública. O TEA se caracteriza por déficits de comunicação e interação social, padrões de
comportamento estereotipados ou repetitivos e interesses restritos. É um transtorno que afeta o
funcionamento do sistema nervoso central e pode implicar em prejuízos no funcionamento pessoal, social,
acadêmico ou profissional. Embora o atraso motor não esteja entre as características centrais utilizadas em
seu diagnóstico, a literatura tem mostrado prejuízos motores em indivíduos com TEA, comparados àquelas
pessoas que possuem padrão neurotípico. Entre os fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento
motor, está a vivência de práticas corporais diversas, capaz de promover um repertório motor amplo e
variado, e auxiliar no desenvolvimento de aspectos relacionados às dimensões sensório-motora, social,
atencional, de comunicação, socialização e motivação em indivíduos com TEA. A presença do TEA exige
adaptações em toda a trajetória de vida do indivíduo e também de sua família, trazendo impactos em
diferentes aspectos. No presente Projeto, será realizada em primeiro lugar capacitação de Agentes
Comunitários de Saúde para que tenham maior conhecimento sobre o TEA, e saibam abordar melhor a
família, e transmitir informações elementares sobre os pacientes aos demais profissionais do NASF. Após
capacitação, será realizado levantamento de crianças com sinais do TEA atendidas no Centro de Apoio ao
Deficiente Físico Dr. Otávio Soares (CADEF) e também cadastradas no NASF Santa Rita da cidade de
Governador Valadares; a seguir, serão realizadas avaliações dessas crianças, por meio anamnese, avaliação
do desenvolvimento motor, funcional e do nível de atividade física. Tais ações, somadas a reuniões periódicas
com as equipes de saúde, irão contribuir para a realização de diagnósticos de TEA, além de orientações e
recomendações às famílias e encaminhamentos necessários. Pretende-se com isso auxiliar a atender essa
grande demanda da comunidade, considerando o número de crianças com sinais do TEA no município, o que
irá guiar o processo de reabilitação, habilitação e melhoria da autonomia e qualidade de vida dos usuários
atendidos no projeto.
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Avaliação de parasitoses intestinais e esquistossomose em escolares do município de Peçanha, Vale do Rio
Doce, MG.

Girley Francisco Machado De Assis

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

É sabido que as parasitoses intestinais são um grave problema de saúde pública, tendo em vista as suas
diferentes formas de contaminação e as alterações clínicas que podem causar nos indivíduos parasitados. As
principais áreas endêmicas das geo-helmintíases se localizam nos países subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento, onde as condições de saneamento básico são precárias, associado a isto ainda temos
condições climáticas favoráveis, tipo de solo, poluição ambiental, baixa renda e precárias condições de
habitação e educação. As crianças são as mais atingidas por essas parasitoses devido a sua maior exposição
a fatores de riscos e aos hábitos e costumes relacionados à faixa etária que favorecem a transmissão. Diante
disto, o objetivo deste projeto é avaliar a prevalência das parasitoses intestinais e esquistossomose em
escolares do município de Peçanha, Vale do Rio Doce, MG, e propor ações de educação preventiva,
buscando capacitar as professoras, agentes comunitárias de saúde, escolares, lideranças locais, etc, sobre o
controle e profilaxia, manifestações clínicas, diagnósticos e tratamento das parasitoses intestinais prevalentes
neste município.  Vale ressaltar aqui que este projeto já se encontra em andamento e até o presente momento
todos os escolares matriculados na rede de ensino municipal já foram atendidos, passando agora para a
cobertura dos escolares matriculados na rede estadual de ensino e intensificação das ações de educação em
saúde visando capacitar os escolares e toda comunidade escolar sobre a importância das parasitoses e como
preveni-las.
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Popularização do conhecimento da GEOTECNIA AMBIENTAL: geologia, solos e resíduos sólidos

Julia Righi De Almeida

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Propõe-se com esse projeto a elaboração e realização de práticas educativas com alunos que estejam
cursando o ensino
médio (tanto na escola escolhida quanto na Universidade) no que tange assuntos voltados à Geotecnia
Ambiental, importante área da Engenharia Civil
que abrange estudos de geologia, solos e resíduos sólidos. A proposta consiste em realizar atividades
abrangendo desde a identificação e
caracterização de solos e rochas até os principais conceitos, mecanismos e fenômenos físicos com o uso de
simples modelos de laboratório. Além
disso, espera-se com o projeto, tratar de temas voltados a temática da educação ambiental a partir de
discussões e atividades voltadas ao conhecimento
dos resíduos sólidos e seu descarte inadequado, avaliando os potenciais impactos causados no solo. Nesse
sentido, o projeto envolverá discentes dos
cursos de Engenharia Civil e Ambiental bem como docentes da UFJF com formação e atuação na área da
temática do projeto.
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Sustentabilidade - Da Reflexão para a ação

Marcia Fernandes Pinheiro Hara

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

As questões ambientais, que envolvem degradação e demandam preservação, requerem uma nova relação
da sociedade em relação ao ambiente. Nesse sentido, a Educação Ambiental permite que discussões,
conhecimentos e teorias sobre o ambiente ultrapassem  a sala de aula, proporcionando ações práticas e
serem incorporadas no cotidiano. O presente projeto, prevê a identificação de posturas e conceitos cotidianos
das famílias e dos alunos do Colégio de Aplicação João XXIII, em uma investigação preliminar diagnóstica. A
partir da identificação de questões especificamente relevantes para a comunidade local, mediante o
envolvimento de professores, alunos e estagiários, buscar-se-á estratégias que ensejem alterações em novas
informações, em busca de uma nova relação de todos os envolvidos com o ambiente.
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Cuidados com a saúde bucal e nutricional na infância: uma abordagem interprofissional na clínica
odontopediátrica

Tais De Souza Barbosa

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto tem como objetivo implementar medidas de prevenção e controle da doença cárie na infância,
com enfoque na abordagem interprofissional entre alunos e professores das áreas de Nutrição e Odontologia,
visando a melhora do cuidado em saúde bucal e nutricional. O projeto será realizado nas clínicas de Estágio
de Estágio Supervisionado em Unidade de Atenção Primária de Saúde III, Clínica Integrada Infantil I e Clínica
Integrada Infantil II, vinculadas ao curso de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus
Governador Valadares (UFJF-GV). As crianças e adolescentes em atendimento odontológico serão
convidados a participar da avaliação nutricional, realizada na própria clínica, por alunos dos cursos de
Nutrição da UFJF-GV. O estado nutricional será determinado por meio da avaliação do consumo alimentar
(recordatório de 24 horas - REC – 24hrs) e aferição de medidas antropométricas (peso, estatura, IMC, dobras
cutâneas tricipital e subescapular, circunferência do braço e circunferência abdominal). Os dados nutricionais
serão relacionados aos aspectos de saúde bucal: experiência de cárie dentária (índices ceo-d e CPOD)
presença de biofilme dentário (Biofilme visível e Índice de Higiene Oral Simplificado - IHOS, sangramento
gengival (Índice Periodontal Comunitário). Também serão verificados os hábitos de higiene bucal quanto à
frequência de escovação dentária, técnica utilizada, uso de dentifrício fluoretado, uso do fio dental e
enxaguantes bucais. Os pais serão questionados sobre a representação cognitiva e emocional da doença
cárie e sobre a alfabetização em saúde bucal por meio das versões brasileiras dos questionários Illness
Perception Questionnaire-Revised for Dental (IPQ-RD), Oral Health Literacy Assessment – Brazilian (OHLA-
B), respectivamente. Estas informações auxiliarão na elaboração das estratégias em saúde considerando as
percepções, crenças e o nível de conhecimento a respeito da doença cárie. A partir das informações
coletadas, estratégias de educação em saúde bucal e nutricional serão implementadas no ambiente clínico e
na sala de espera visando a conscientização das crianças e dos pais/responsáveis sobre a interrelação entre
os aspectos nutricionais e o desenvolvimento da doença cárie. Estratégias com enfoque lúdico, palestras,
panfletos, teatros, aplicativos em celulares, redes sociais, etc., visando a participação ativa das crianças e dos
pais/responsáveis, serão implementadas para melhorar a compreensão dos participantes a partir da inclusão
dos mesmos como protagonistas e responsáveis pela própria saúde bucal e nutricional.
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Inova & Nutri

Renato Moreira Nunes

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto Inova & Nutri, é uma proposta realizada pelo Professor Renato Moreira Nunes, pelos alunos do
curso de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora e profissionais colaboradores. O projeto foi
implantado como teste em setembro de 2017, para verificar sua viabilidade e visa o compartilhamento de
textos construídos a partir de materiais científicos, além de atualizações e informativos Técnicos, sobre área
de Alimentação, Nutrição e Saúde, de autoria própria ou resenhas de materiais técnicos disponíveis
publicamente, realizadas de forma clara e acessível a todos, que possam contribuir para o conhecimento na
área da Nutrição, auxiliando profissionais e pesquisadores que queiram trabalhar de forma colaborativa, e
beneficiando alunos e a sociedade, com material atualizado, cientificamente comprovado e de linguagem
acessível.
O projeto foi planejado como uma continuação de um trabalho já desenvolvido: “Dr. Nutri”, que teve o seu
começo no Grupo de Estudos do Desenvolvimento Humano em Nutrição (GRUDEH), o qual tinha como
proposta  divulgações semanais de materiais informativos por meio de uma rede social. O projeto Inova &
Nutri tem como meta além de levar informação científica, relevante e de qualidade, promover a saúde, tendo
como foco a atenção primária na saúde dos indivíduos, através da divulgação eletrônica diária em redes
sociais de grande alcance e o treinamento dos alunos bolsistas na elaboração de escrita técnica, pesquisa
científica, participação de congressos e planejamento estratégico de carreira junto ás mídias sociais.
O crescimento das mídias sociais se tornou mais do que uma forma de aproximação, é possível que se crie
carreiras, divida informações, impulsione vendas através do marketing virtual e, que influencie nossas
escolhas alimentares, o conceito de saudável ou não e padrões estéticos. Na última década, a crescente
busca pela praticidade tornou as plataformas online a primeira fonte de pesquisa, sendo assim é possível
observar o crescente número de perfis que levam informação nutricional, seja em forma de propagandas,
textos informativos ou apenas exposição da figura.

Contatos
Responsável pelo projeto: Renato Moreira Nunes, Departamento de Nutrição - ICB

Página do projeto na internet:

https://www.facebook.com/inovaenutri/
https://www.instagram.com/inovaenutri/

E-mail: renatomnunes@uol.com.br
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A Acessibilidade do outro e o dever de todos

Regina Gendzelevski Kelmann

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O direito à acessibilidade de pessoas com deficiência é um direito universal, solidificado no direito
constitucional de igualdade, representando uma concretização dos objetivos e princípios traçados por
Constituições, Declarações e Conferências de vários estados e nações, incluindo o Estado Brasileiro e a
Constituição de 1988. Esta igualdade não deve ser compreendida em um sentido de igualdade formal, mas
como uma isonomia de oportunidades sociais, acesso a trabalho, educação e lazer. O propósito deste projeto
vai ao encontro dessa problemática e questiona, apesar da afirmação dos direitos de inclusão e participação
das pessoas com deficiência, os diferentes espaços e a sociedade estão preparados para atender essa
população? As pessoas com deficiência enfrentam inúmeras dificuldades sociais, econômicas, entre outras.
As barreiras, físicas ou não, estão presentes em suas próprias residências, nas áreas públicas, ambientes de
trabalho, bem como nos espaços educacionais.. Todas as ações que buscam a inclusão das pessoas com
deficiências devem ser bem planejadas, como, por exemplo no meio acadêmico, o aprimoramento na
formação de professores e a adaptação/adequação do ambiente escolar e dos valores e atitudes sociais
visando à eliminação de barreiras que estejam impedindo a inclusão. São ações necessárias para que todos
os direitos possam ser respeitados, com vistas a uma sociedade menos preconceituosa, menos discriminativa
e sem barreiras, baseada em valores e atitudes socialmente inclusivos. Nesse contexto, este projeto visa
sensibilizar as pessoas que não possuem deficiências  a enxergar as barreiras que impedem as pessoas com
deficiência de se integrarem ao mundo de hoje, além de promover a empatia entre o “normal” e o “diferente”,
segundo os critérios presentes na nossa sociedade. O objetivo geral do proposto projeto de Extensão é
promover a sensibilização da comunidade de dentro e de fora do espaço acadêmico sobre a importância da
inclusão social das pessoas que possuem necessidades especiais. Para isso, são propostas ações de
sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica da UFJF-GV e da sociedade da cidade de
Governador Valadares-MG, que incluem palestras, cursos e oficinas, além da veiculação de informações
relevantes nas diferentes mídias sociais.
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Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Boas Práticas na Produção de Suínos II

Flavio Medeiros Vieites

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Atualmente o mercado de suínos caipira vem sendo uma fonte extra de renda para os pequenos produtores.
Assim o projeto de extensão objetivará a orientação zootécnica dos produtores rurais, além de propor
métodos alternativos que possam aumentar a produtividade e a rentabilidade, sem a utilização de produtos
químicos tanto na alimentação quanto nos tratamentos dos dejetos. Serão utilizadas tecnologias específicas e
orientação técnica, junto com a equipe responsável, buscando garantir o melhor manejo dos animais e
proporcionando maior rendimento ao produtor rural.
Na suinocultura caipira, normalmente os pequenos produtores criam os animais em sistema semi-intensivo ou
extensivo, sem preocupação com o conforto térmico, nutrição adequada, manejo reprodutivo correto e
controle sanitário, o que pode tornar atividade inviável financeiramente e não atender o mínimo de bem-estar
dos animais.
 Assim os desenvolvimentos das atividades do projeto poderão propiciar um vínculo entre as instituições de
ensino e Pesquisa junto à comunidade, buscando disseminar conhecimento técnico para o meio rural.
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Laboratório na rede: socializando saberes na experimentação em ensino de ciências

Thamiris Dornelas De Araujo

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O presente projeto tem como proposta divulgar práticas experimentais desenvolvidas no cotidiano do
laboratório de ciências do C. A. João XXIII nas disciplinas de ciências do ensino fundamental através de
roteiros e documentações disponibilizadas em site (previsto no programa indicado abaixo) e vídeos divulgados
na plataforma de acesso gratuito Youtube. Ao divulgar experiências alternativas de baixo custo e tratar de
assuntos científicos que permeiam a realidade cotidiana de alunos e professores, buscamos oferecer um
espaço no qual construções desenvolvidas no colégio sejam compartilhadas com professores e licenciandos
de quaisquer localidades e redes de ensino, contribuindo para a formação continuada de professores e
consequentemente promovendo um ensino de ciências mais integrado e investigativo.
Este projeto vincula-se ao “Programa Ciensinar: Mídias Digitais e a Socialização dos Saberes e Práticas
Docentes em Ciências Naturais (CAp João XXIII/UFJF)”
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ATLAS GEOAMBIENTAL DOS DESASTRES NAS BACIAS DOS RIOS DOCE E PARAOPEBA

Gisele Barbosa Dos Santos

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O rompimento das barragens com rejeito de mineração em Mariana e Brumadinho trouxe vários efeitos
negativos para a população residente das bacias hidrográficas atingidas, no que tange os aspectos
ambientais, sociais, econômicos e de saúde. Este projeto visa desenvolver um atlas compilando as
informações espaciais sobre as bacias do Doce e Paraopeba, com finalidade de elucidar, reconhecer e
divulgar a heterogeneidade espacial das tragédias da mineração em Minas Gerais. Mediante levantamento
bibliográfico, trabalho de campo, diálogo com os atingidos, levantamento de demandas, listagem e eleição de
temas e recortes espaciais, aquisição de bases cartográficas e de imagens orbitais, serão elaborados layouts,
composição dos temas, produção dos mapas, elaboração de textos interpretativos, incorporação de
elementos ilustrativos. Serão realizados trabalhos de campo para validação dos produtos, diálogo com a
população, reconhecimento de críticas, realização de ajustes e correções. Depois destas etapas pretende-se
apresentar um Atlas Geoambiental digital na forma de um e-book de livre acesso para disponibilização de
mapas, fotos, croquis, esquemas, diagramas e textos sobre a realidade geoecológica das bacias para livre
acesso dos dados espaciais na plataforma Google Earth para fins didáticos. Espera-se que toda a população
das bacias hidrográficas, com foco especial na população estudantes de escolas públicas nos diversos níveis
de formação possam ser munidos de informações confiáveis, e sejam agentes multiplicadores do saber. E
para que se posicionem de forma consciente entendendo o meio em que vivem e o processo produtivo
adotado pela mineração, e no enfrentamento dos danos causados por ele, para se posicionarem de forma
crítica frente às propostas de reconstruções e reparações que estão sendo oferecidos por agentes dos
setores públicos e privados.
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Conjuntura e Mercados Consultoria: Análise do panorama macroeconômico brasileiro e internacional

Rafael Morais De Souza

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

A proposta deste projeto é realizar a preparação e a divulgação de análises de conjuntura macroeconômica
para a comunidade da UFJF e público em geral de Juiz de Fora e região, por meio de três produtos a serem
elaborados pelos bolsistas do Curso de Bacharelado em Economia da UFJF. O primeiro produto é a Coluna
de Conjuntura e de Mercados do jornal Tribuna de Minas, o segundo é a participação dos integrantes do
projeto no Programa Conjuntura e Mercados da rádio CBN e o terceiro é a divulgação na internet de um
boletim conjuntural.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Gestão do Acesso à Informação sobre a Rede Cegonha em Juiz de Fora – MG (GAIA-CEGONHA)

Mateus Clovis De Souza Costa

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

A Gestão de Acesso à Informação da Rede Cegonha em Juiz de Fora (GAIA-CEGONHA) é um projeto de
extensão no âmbito do Programa de Gestão em Saúde Pública e Privada (GESPP), um programa de
extensão com interface com pesquisa da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC),
pertencente à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que visa informar às gestantes usuárias do
Sistema Único de Saúde (SUS) sobre o fluxo da Rede Cegonha no município e o processo de regionalização.
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CORREÇÃO DE DEFORMIDADES MUCOGENGIVAIS

Ana Emilia Farias Pontes

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As deformidades mucogengivais, fazem parte das doenças periodontais e peri-implantares, e podem afetar a
autoestima e qualidade de vida dos indivíduos. Todavia, enfatize-se que durante o curso de graduação, o
atendimento realizado enfoca a terapia periodontal básica, desassistindo, portanto, uma parcela da população
que carece de procedimentos cirúrgicos avançados, que incluem a correção de recessões gengivais, de áreas
com ausência de gengiva e mucosa inserida, com crescimentos gengivais, erupção passiva alterada,
pigmentações gengivais, freios e bridas mal inseridos, rebordos deficientes, dentre outros. O objetivo deste
projeto é disponibilizar o atendimento para correções de deformidades mucogengivais à população de
Governador Valadares e região. O projeto será realizado nas clínicas odontológicas da Universidade Federal
de Juiz de Fora, campus GV, situadas no Centro e Alto Esplanada. A assistência odontológica será oferecida
a todos os cidadãos que tenham deformidades mucogengivais e que estejam aptos a receber tratamento
odontológico, por meio de um programa de escovação supervisionada, raspagens supra e subgengivais,
controle de placa e procedimento cirúrgico especializado. Os estudantes do Departamento de Odontologia
executarão, sob orientação dos docentes, a coleta de dados clínicos e dos questionários desenvolvido para
avaliar as condições bucais dos pacientes e as alterações promovidas pelo tratamento integrado proposto,
além de auxiliar as cirurgias corretivas realizadas pelos professores. Os processos vivenciados e os dados
coletados serão discutidos em grupo, descritos, e apresentados pelos alunos, como parte do processo de
aprendizagem, com vistas à capacitação, e à futura disseminação dos serviços prestados à comunidade.
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Ciência lúdica – Criação e compartilhamento de jogos didáticos voltados para o ensino de ciências

Erica Maria Nascimento Dias

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto “Ciência Lúdica: Criação e compartilhamento de jogos didáticos voltados para o ensino de Ciências”
tem como objetivo elaborar, confeccionar, avaliar e divulgar jogos didáticos desenvolvidos no Colégio de
Aplicação João XXIII que auxiliem na compreensão e aprendizagem do conteúdo de Ciências Naturais no
âmbito do Ensino Fundamental. O projeto em questão está vinculado à proposta de Programa de Extensão
também submetida a este edital, denominada “Mídias Digitais e Socialização dos Saberes e Práticas
Docentes em Ciências Naturais desenvolvidas no Colégio de Aplicação João XXIII” que busca sistematizar e
compartilhar experiências com professores e licenciandos, contribuindo para o desenvolvimento profissional
docente e para a promoção do ensino de Ciências. O projeto “Ciência lúdica” propõe a elaboração de jogos
didáticos voltados a diversos temas presentes no Currículo de Ciências utilizando-se de estilos de jogos
analógicos diversos, todos com conteúdo e design gráfico voltados para a abordagem destes temas de forma
lúdica, integrada e motivadora para os educandos. Os jogos confeccionados serão disponibilizados no site é
http://www.ufjf.br/ciensinar/ , em formato PDF, organizadas por temas de interesse, tais como: meio ambiente,
saúde e sexualidade, sustentabilidade, Química no cotidiano, entre outros. O professor (em formação inicial
ou continuada) poderá então fazer o download deste material, imprimir e utilizar em sua prática docente.
Todos os jogos disponibilizados no site serão produzidos por uma equipe formada pelos professores de
Ciências Naturais, estagiários e bolsistas do projeto, pertencentes aos cursos de licenciatura (Física, Química
e Biologia) e Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design. O público-alvo são os professores de Ciências
Naturais e licenciandos desta área do conhecimento a partir do compartilhamento on line desses jogos
didáticos como estratégias e práticas de ensino.
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Busca ativa de pacientes com hanseniase e contatos domiciliares residentes em Bairros  da periferia de Gov.
Valadares

Lucia Alves De Oliveira Fraga

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A proposta desse projeto de extensão está inserida em um contexto maior de investigação da Hanseníase e
conta com o apoio técnico científico de pesquisadores estrangeiros  representados pela Dra Jessica Fairley da
Emory University, Atlanta, e do Dr Conor Caffrey da Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD).
Atualmente 3 teses de Doutorado e  01 dissertação de Mestrado, estão vinculadas ao Tema.
Desde 2016, professores, pesquisadores e estudantes de Pós-Graduação da Emory University visitam o
Campus da UFJF/GV participando de treinamentos, palestras e workshops. Nesse ano de 2019, recebemos a
visita de 2 estudantes e realizamos no dia 28 de junho o IV Workshop em hanseníase, cadastrado na PROEX.
O núcleo de Pesquisa e Extensão em hanseníase esta cadastrado no Diretório do Grupo de Pesquisa do
CNPq, e pode ser acessado pelo link: https://pt-br.facebook.com/hansenologia/,   www.ufjf.br/.../professora-de-
universidade-americana-visita-ufjf-gv-para-falar-da-hanseniase ,...  www.ufjf.br/.../nucleo-de-pesquisa-em-
hansenologia-da-ufjf-gv-realiza-acoes-em-limeira de Mantena.
Este projeto de extensão tem como propósito mobilizar, através da educação continuada, as comunidades
residentes em áreas de alto risco para a hanseníase na região do Médio Rio Doce, para fortalecer as ações
de prevenção, promoção e controle da hanseníase. As populações alvo deste estudo serão os professores,
estudantes e seus respectivos familiares, bem como os agentes de saúde vinculados às Estratégias de Saúde
da Família (ESFs) localizadas nos bairros Atalaia, Azteca e Ipê na periferia da cidade de Governador
Valadares. Pretende também representar para o curso de Medicina da UFJF campus GV uma oportunidade
de atender ao preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Medicina no
que se refere à formação das competências de educação em saúde e comunicação. A metodologia proposta
inclui integrar os resultados da pesquisa relativos ao diagnóstico e acompanhamento de contatos domiciliares
da hanseníase com ações educativas em seus vários aspectos: transmissão, manifestações clínicas, métodos
de diagnóstico, prevenção e tratamento da doença. Esses aspectos são considerados a partir de uma
perspectiva abrangente, reconhecendo a indissociabilidade entre os elementos biológicos e sociais na
configuração da saúde e da doença. Estas atividades acontecerão no âmbito das escolas com a participação
dos professores, equipes de profissionais da educação, dos servidores e familiares dos escolares. Além disso,
as equipes de saúde da família estarão envolvidas dentro da proposta de capacitação de recursos humanos
com ênfase no diagnóstico e controle da doença. Vale ressaltar que estudantes do curso de Medicina da
UFJF- Campus Governador Valadares (GV), participarão das equipes e receberão treinamento para
suspeição diagnóstica de casos de hanseníase. Espera-se com a realização desse projeto contribuir para uma
maior difusão do conhecimento sobre a hanseníase, além de auxiliar na identificação de casos suspeitos que
serão encaminhados aos Postos de Saúde (ESF), para diagnóstico definitivo e tratamento de casos
confirmados. Prevê-se, também, a elaboração de material educativo como cartilhas, folders e vídeos que
facilitarão o processo de aprendizagem em educação e saúde na hanseníase. Com a participação dos
estudantes de Medicina da UFJFCampus GV em todas as etapas da realização do projeto, pretende-se
contribuir para uma formação contextualizada que atenta às características epidemiológicas locais. Vale
ressaltar que no ano de 2017, o desenvolvimento de parte desse projeto gerou  várias apresentações em
Congressos Nacionais e Internacionais com destaque para o Congresso de Hansenologia em Belém, Pará,
quando foram
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mostrados dados preliminares de um aplicativo para diagnóstico da hanseníase em desenvolvimento. O
trabalho foi premiado no SEMIC/GV e elaborado um artigo para publicação na Revista Princípia. Um segundo
artigo do nosso grupo foi publicado na Revista Hansenologia Internationalis intitulado: A importância da busca
ativa como estratégia de controle da hanseníase em territórios endêmicos (LIMA, 2018). Em 2018, o projeto
foi apresentado no Congresso de Hansenologia em Palmas, Tocantins, com destaque para o aplicativo APP
na sua segunda versão.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Feira de Ciências do Departamento de Física - UFJF - 2020

Wallon Anderson Tadaiesky Nogueira

DEPTO DE FISICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A Feira de Ciências do Departamento de Física da UFJF é organizado anualmente há três décadas,
proporcionando aos professores do ensino fundamental e médio/técnico um importante evento para
valorização do ensino de ciências perante seus alunos. Tradicionalmente, a Feira tem ocorrido no Instituto de
Ciências Exatas como evento parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Cada grupo de estudantes
apresenta seu trabalho em uma bancada própria e esta apresentação é avaliada por pelo menos três
professores do ICE. Ao final, é realizada uma premiação simbólica, que é dada para os melhores grupos
colocados em três categorias: do 1º ao 5º anos do ensino fundamental; do 6º ao 8º anos do fundamental; do
9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio/técnico. Na edição de 2019 foram expostos 110
trabalhos de 21 escolas, reunindo cerca de 600 pessoas entre estudantes e professores externos a UFJF.
Boa parte desse público tem origem no município de Juiz de Fora e outros municípios da Zona da Mata.
Porém, muitos trabalhos também foram apresentados por estudantes de escolas de Ipatinga, Barbacena e
Teresópolis (RJ). Além da feira em si, normalmente promovemos uma palestra de divulgação científica,
ministrada por algum professor externo convidado, além de uma visita dos estudantes aos nossos laboratórios
didáticos. O presente projeto visa institucionalizar formalmente esta importante atividade de Extensão do
Departamento de Física, e criar uma estrutura permanente de assistência aos professores de ensino médio
que desejem participar da feira.

Atividades como visitas às escolas, secretaria do evento, etc, poderiam ser grandemente auxiliadas por
estudantes bolsistas que tenham interesse em divulgação científica e educação.
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Modernização da Exposição de Longa Duração do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia da Universidade
Federal de Juiz de Fora

Fabiano Cesar Tosetti Leal

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O Projeto de Modernização da Exposição de Longa Duração do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia da
Universidade Federal de Juiz de Fora busca desenvolver estudos e pesquisas relacionados à história da
ciência e da técnica no Brasil, permitindo compreendermos a trajetória cultural dos objetos, não significa
apenas considerar os instrumentos de ciência e tecnologia como documentos, mas como transformar estes
equipamentos em documentos inseridos em uma exposição.
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Matriciamento, Vigilância e Intervenção em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - uma atuação
interdisciplinar

Diogo Simoes Fonseca

DEPTO DE FUNDAM.MÉTODOS E RECURSOS EM FISIOTERAPIA

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

Resumo

Este projeto visa proporcionar a inserção prática dos alunos da UFJF na saúde do trabalhador junto ao Centro
de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Regional de Juiz de Fora. Participarão desta iniciativa
alunos dos cursos de graduação de Fisioterapia, Psicologia e Engenharia Ambiental e Sanitária. Muitas
formas de adoecimento estão condicionadas ao trabalho ou até mesmo à sua ausência. Isto pode ser
observado de forma importante pelas equipes de Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família, uma vez
que estas constituem a principal porta de entrada dos usuários na Rede de Atenção à Saúde. A Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) preconiza a integração entre promoção,
proteção da saúde e redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos
processos produtivos. Desta forma, este projeto visa fortalecer estas ações dando apoio e expandindo a
capacidade de matriciamento, assistência e vigilância em saúde do trabalhador já realizados pelo Centro de
Referência à Saúde do Trabalhador Regional de Juiz de Fora (CEREST-JF) de forma interdisciplinar. Os
alunos se dedicarão 12 horas semanais ao projeto, desempenhadas em atividades junto ao CEREST-JF de
segunda a sexta-feira entre 08:00 e 17:00 horas.
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Serviço de diagnóstico anatomopatológico para a Clínica de Ensino Veterinário da UFJF.

Janildo Ludolf Reis Junior

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Neste projeto será realizado o diagnóstico anatomopatológico (macro e microscopia) em amostras de tecidos
ou cadáveres de animais encaminhados ao Laboratório de Patologia e Histologia Veterinária da UFJF
provenientes do atendimento clínico e cirúrgico da Clínica de Ensino Veterinário da UFJF. Os animais
atendidos na Clínica de Ensino da UFJF são de tutores de baixa renda ou do canil municipal de Juiz de Fora.
Este projeto tem como finalidade dar suporte diagnóstico à população carente e aos animais do canil
municipal Juiz de Fora atendidos na Clínica de Ensino Veterinário da UFJF. Além disso, o serviço prestado
será fundamental para o ensino integrativo entre as disciplinas de patologia, clínica, cirurgia e diagnóstico por
imagem veterinária. Paralelamente, este projeto também tem como objetivo, gerar conhecimentos acerca das
doenças que ocorrem em animais da região e, desta forma, possibilitar medidas de tratamento, 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, clínica e cirurgia, dentre outras. Para tanto, os cadáveres recebidos pelo Laboratório de
Patologia e Histologia Veterinária serão necropsiados e amostras de tecidos serão processadas neste mesmo
laboratório para exame histopatológico seguindo processamento histológico de rotina (inclusão em parafina,
microtomia e coloração com hematoxilina e eosina). Laudos de necropsia e de histopatologia serão
confeccionados e enviados para o veterinário requisitante para discussão e estabelecimentos das medidas
apropriadas para cada caso juntamente com os tutores e estudantes de medicina veterinária. Os dados
gerados neste projeto serão tabulados e poderão ser divulgados em anais de congressos ou em revistas
científicas.
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GEIA: Grupo de Estudos sobre Inclusão e Acessibilidade

Regina Gendzelevski Kelmann

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O desconhecimento da maioria da população pela não convivência com pessoas deficientes gera estigmas e
preconceitos que permeiam toda a vida de crianças, adolescentes e adultos deficientes físicos e/ou
intelectuais. A única forma de transpor essas barreiras é a conscientização e a sensibilização do maior
número de pessoas possível, para que se tenha o começo de mudanças de paradigmas para que, no futuro,
exista uma sociedade mais empática, solidária e inclusiva. Sabe-se que a universidade ocupa um local
privilegiado de produção e difusão de conhecimento para a produção, aplicação e difusão de conhecimentos,
e em última análise, formando ideologias. A produção e aplicação do conhecimento estão associadas à
inclusão e à exclusão social de diversas maneiras, em vários níveis, refletindo-se nas formações universitárias
(MATTOS & BENEVIDES, 2010).  Nesse contexto, o presente projeto de extensão pretende ser vetor de
discussão e difusão de conhecimento sobre inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. O objetivo
geral do proposto projeto de Extensão é promover um ambiente de discussão científica e troca de saberes
sobre a importância da inclusão social das pessoas com deficiência através da formação de um grupo de
estudos. A cada mês será abordado um tema específico com a realização de dois encontros a respeito do
tema selecionado, um encontro para a introdução do tema e outro para a discussão e troca de saberes.  A
divulgação do tema e das atividades a serem realizadas será realizada nas diferentes mídias sociais do
Projeto de Extensão “Acessibilidade do outro e o dever de todos” e portal da UFJF-GV. A conscientização é
uma forma de contagiar e sensibilizar a sociedade, refletindo nas ações de todas as pessoas. Assim, como o
proposto projeto de Extensão tem seu olhar voltado para uma parcela da população muito carente de recursos
e oportunidades para demonstrar suas potencialidades,  o impacto social da realização dele é incalculável.
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Nosso Encontro: Promovendo vivências formativas entre professores e reflexões sobre a prática docente

Jose Guilherme Da Silva Lopes

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O Grupo de Estudos “Nosso Encontro” nasceu de uma parceria entre o Grupo de Estudos em Educação
Química (GEEDUQ), vinculado ao Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), o Centro de Ciências da UFJF e o Colégio de Aplicação João XXIII com o objetivo de promover ações
de organização e oferecimento de processos de formação continuada para professores da área de Ciências
da Natureza. Um dos princípios norteadores destes processos de formação é baseado na crítica aos modelos
de formação concebidos como ações de “reciclagem” ou “capacitação” de professores (MALDANER, 2006).
Entendemos que os professores não podem ser vistos como meros aplicadores de novas metodologias ou
reprodutores de conceitos nas salas de aula, pelo contrário, é importante que sejam sujeitos autônomos,
capazes de refletir sobre as especificidades do trabalho, a partir da articulação entre saberes que permeiam a
atividade docente, atuando, assim, como pesquisadores da própria prática.
Nessa perspectiva, é importante criar espaços em que os professores tenham oportunidade de compartilhar
suas concepções, anseios e práticas entre os pares da mesma área de atuação e também que atuam em
disciplinas distintas, uma vez que tais espaços podem propiciar o contato com diversas visões acerca da
docência e do próprio cotidiano, permitindo ainda ressignificação de conhecimentos específicos, bem como a
construção de novos saberes. Outro ponto importante diz respeito à busca pela superação da dicotomia
teoria-prática. Dessa forma, no segundo semestre de 2016, convidamos professores que participaram dos
processos de formação continuada desenvolvidos pelo GEEDUQ, em parceria com o Centro de
Ciências/UFJF, ao longo de 2015 e 2016 e organizamos uma proposta de constituição de um grupo de
estudos com o objetivo de discutir diferentes aspectos relacionados ao ensino de ciências e à prática docente,
que denominamos coletivamente de “Nosso Encontro”. Desde 2018 o grupo está aberto e vem recebendo
outros professores interessados. No grupo buscamos compartilhar e problematizar experiências sobre
formação de professores e ensino de ciências, entendendo que os envolvidos podem contribuir para a
construção coletiva de novos saberes e para o desenvolvimento profissional de todos. As temáticas das
discussões são definidas coletivamente a partir dos anseios e demandas dos participantes, de forma dinâmica
e democrática, configurando um grupo colaborativo. Assim o “Nosso Encontro” é um grupo constituído por
professores da área de Ciências da Natureza, licenciandos e pós-graduandos interessados em compartilhar
experiências, refletir sobre a própria prática e produzir saberes sobre ensino e aprendizagem de Ciências a
partir da articulação entre teoria-prática e ensino-pesquisa. Os encontros ocorrem quinzenalmente no Centro
de Ciências da UFJF, atualmente, às quintas-feiras (das 14 horas às 16:30).
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UFJF-GV  na Rota Cultural: Saberes e Interdisciplinaridade

Devani Tomaz Domingues

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

O presente projeto de extensão possui um caráter interdisciplinar, objetivando o desenvolvimento da interação
e diálogo entre a universidade e a comunidade externa, por meio da valorização da cultura e de diferentes
saberes e talentos artísticos - no campo da literatura, música, dança, artesanato, saberes ligados à agricultura
familiar, dentre outros. Pretende promover a construção de espaços para a troca,  o aprendizado, a
socialização e a manifestação cultural entre servidores e estudantes da UFJF-GV e, pessoas externas à
comunidade acadêmica interessadas em colaborar com a vivência e a troca de saberes sobre as diversas
formas de expressões artísticas e culturais. Nesse sentido, busca fortalecer a identidade da UFJF-GV no
território onde ela está inserida, bem como dialogar com ações já existentes, como por exemplo, a “cantoria
do RU”, “UFJF-GV História em Movimento”, “UFJF-GV cheerleaders”, “Festival do Movimento”, “Mostra de
Arte Contábil” e “Núcleo Transdisciplinar de Estudos Indígenas”.

Metodologicamente, a proposta fundamenta-se na perspectiva Freireana, que destaca a importância de uma
pedagogia dialógica e crítica para o desenvolvimento de uma educação para a autonomia do conhecimento,
constituindo-se de sujeitos ativos e criativos no processo ensino-aprendizagem, voltados à transformação da
sociedade. Nessa direção, para a construção, organização e execução das atividades extensionistas de
valorização da diversidade cultural e artística, adota-se a metodologia ativa participante, incluindo as rodas de
conversa e troca de saberes entre estudantes, docentes, técnicos administrativos em educação, parceiros e
comunidade externa, em geral. Para garantir a efetivação dessas atividades, o projeto tem como meta basilar
a manutenção de um encontro/evento mensal, preferencialmente na última quinta-feira de cada mês, a ser
realizado nas dependências das unidades da UFJF-GV ou em espaços disponibilizados pelos parceiros.
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Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em crianças do Ensino Fundamental: rastreio e intervenção
na escola

Adriano Miranda De Sousa

DEPTO DE FARMACOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do desenvolvimento infantil, de
base neurobiológica, com causas genéticas, que aparece na infância, com o surgimento dos sintomas antes
dos 12 anos. Envolve o autocontrole, problemas com a manutenção da atenção, o controle do impulso e o
nível de atividade física e mental. A prevalência do TDAH é de 3 a 5% das crianças em idade escolar. O
diagnóstico é clínico baseado nos critérios do DSM-V (American Psychiatric Association, 2014). As alterações
do comportamento de crianças com TDAH, muitas vezes, passam despercebidas pelos pais/responsáveis, a
maioria dos casos é detectada na escola sendo comum dificuldades com memorização e evocação das
informações anteriormente ensinadas; distração nas tarefas solicitadas por interveniência dos estímulos
irrelevantes (desatenção); dificuldade em esperar sua vez para falar e permanecer quieto; fala excessiva e
interrupção dos colegas/professores. O transtorno é fator de risco para o mau desempenho escolar, com
rendimento acadêmico e habilidades cognitivas inferiores ao esperado para determinada idade e
escolaridade. Desse modo, o projeto intitulado “Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em crianças
do Ensino Fundamental: rastreio e intervenção na escola” visa orientar e conscientizar
responsáveis/professores a respeito do TDAH, explicar a eles a importância do diagnóstico precoce a fim de
amenizar prejuízos à vida da criança, especialmente acadêmico e alertar para as possíveis comorbidades.  A
intenção é diminuir o estigma em relação aos indivíduos que apresentam TDAH no que se refere ao seu
desempenho escolar, visto que crianças com TDAH não apresentam déficit de capacidade e sim déficit de
desempenho, O objetivo deste projeto é disseminar o conhecimento em relação ao TDAH e alertar os
professores para mudança em suas práticas pedagógicas. A ideia é realizar breves intervenções educacionais
em 25 escolas públicas da cidade de Juiz de Fora cujo foco é maiores explicações em relação ao TDAH e
estratégias de intervenção nas escolas, com foco na habilidade de leitura das crianças com TDAH.  A
intervenção se dará por meio de palestras ministradas pelo professor coordenador do projeto e pelos
discentes, por isso serão selecionados discentes do curso de medicina e pedagogia, visto que o tratamento
para o TDAH deve ser multidisciplinar. Pretende-se também elaborar e distribuir materiais para os
pais/responsáveis e professores.
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Memórias do Campus

Leandro Mockdece Lacerda

Coordenação de Criação

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Resumo

"Memórias do campus" é uma proposta de apresentação em vídeo trazendo histórias de projetos de sucesso
que tiveram início no ambiente acadêmico: Pesquisadores, empresas, ativistas, integrantes de projetos, casos
exemplares de pessoas que se tornaram influentes ou instituições importantes no contexto brasileiro e
mundial. O registro será personificados por integrantes ou ex-integrantes da universidade, com depoimentos,
de forma humanizada. O diálogo pretende exemplificar como a UFJF pôde contribuir na vida desses
personagens, e quais memórias ficaram marcadas em sua vivência acadêmica, sempre relacionando a como
isso foi importante no processo de começar um projeto até sua consolidação no pós-universidade, e além
evidenciar o quanto a vivência na instituição cursando a graduação influenciou na criação de projetos
inovadores que iniciaram na fase da graduação, e mostrar o quanto eles são importantes e impactam na
cidade, país e até para mundo. Durante os meses subsequentes serão produzidos uma sequência de vídeos
que sigam essa proposta, cada um com duração aproximada de cinco minutos e dedicado a um ou mais
personagens. Ademais, pretende-se também explorar o caráter formador de memórias desempenhado pelo
campus. Busca-se, em cada programa,. A escolha dos personagens se dará após ampla e profunda pesquisa
para identificar histórias envolventes, curiosas e importantes. Assim, o projeto cumprirá o papel extensionista
de aproximar a instituição - por meio do seu espaço físico, explicitando o quanto estudar na UFJF pode
ampliar, dar suporte para criação de projetos e exaltar o lado criativo de cada aluno - reforçando e destacando
os laços da instituição já existentes com  alunos, ex-alunos e comunidade. Além de mostrar como a UFJF
influência e auxilia enquanto são formadas as ideias por estes alunos ainda dentro da graduação e como são
os resultados obtidos, sempre impactando na vida social destes estudantes.
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Suas Finanças: A Educação Financeira na Prática

Sergio Louro Borges

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Devido ao grande endividamento – 41,6% da população adulta nacional (SPC, 2019) - e as consequências
econômicas que podem advir desta situação, o tema educação financeira vem ganhando destaque seja em
estratégias de políticas públicas seja por meio de iniciativas do setor privado. Do montante total de
endividados 46% estão localizados na região Sudeste, sendo que mais de 50% têm entre 25 e 44 anos de
idade. Com relação ao nível de renda, 93,3% dos consumidores inadimplentes pertencem às classes C, D e E
(SPC, 2019). Em acréscimo, a cultura de poupança e investimento é muito baixa na terceira idade, dos quais
57% não têm qualquer reserva de dinheiro e 32% já tiveram o nome negativado (SPC, CDL, 2018). Com
objetivo de reduzir problemas relacionados ao endividamento excessivo e não planejado, o presente projeto
pretende promover e fomentar o conhecimento sobre o tema Educação Financeira para adultos da cidade de
Governador Valadares, Minas Gerais. Para tanto, o projeto será executado em três fases: treinamento dos
bolsistas; confecção do material de apoio; e apresentação em instituições e eventos voltados para o público
adulto e idoso, contemplando também momentos de assessoria nas tomadas de decisão financeiras com
relação a planejamento financeiro para redução e/ou pagamento de dívidas. Espera-se, com isso, muni-los
com os instrumentos necessários para tomadas de decisões de consumo conscientes, mantendo o nível de
endividamento em patamares adequados que possibilitem realizar poupança e planejamento previdenciário.
Em acréscimo, espera-se a criação de externalidade positiva por meio do transbordamento de conhecimentos
para os núcleos familiares dos atendidos, se tornando assim agentes multiplicadores da educação financeira.
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Litigância de interesse público e a desjudicialização da saúde no Município de Governador Valadares

Jessica Galvao Chaves

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Busca-se com a presente proposta, em atuação conjunta com o município de Governador Valadares, o estudo
e a identificação da litigância de interesse público, especificadamente a relativa à saúde. Assim, o presente
projeto almeja a apreciação pormenorizada das situações casuísticas que atualmente demandam custeio,
pela Administração Municipal, de medicamentos, insumos e serviços de saúde decorrentes de demandas
judiciais, a fim de viabilizar ações governamentais de caráter preventivo capazes de evitar ou reduzir o
número de ações judiciais envolvendo a municipalidade e permitir a melhoria no serviço prestado ao cidadão.
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Avaliação da qualidade da água consumida nos bebedouros da UFJF

Humberto Moreira Hungaro

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

A água é essencial para a preservação da vida e seu controle e vigilância são instrumentos de proteção à
saúde da coletividade. A segurança alimentar consiste na realização do direito de todos ao acesso regular,
permanente e suficiente de água e alimentos de qualidade. Sendo assim, a avaliação da qualidade da água
por meio de análises laboratoriais é ferramenta indispensável para garantir seus aspectos físico-químicos e
microbiológicos ao atendimento de padrões estabelecidos por órgãos de fiscalização e também a saúde de
seus consumidores. Este projeto de extensão tem como objetivo avaliar a qualidade da água de bebedouros
do Campus e espaços administrados pela Universidade Federal de Juiz de Fora, contribuindo para a
segurança, promoção e proteção à saúde pública, e a formação complementar de discentes da UFJF nesta
área do conhecimento. As atividades serão realizadas pelos estudantes de graduação e pós-graduação
vinculados ao projeto, sob orientação dos coordenadores da proposta, e incluem: levantamento do número de
bebedouros existentes no Campus da Universidade e em espaços administrados pela UFJF, seleção dos
pontos de coleta de amostras; treinamento da equipe do projeto; coleta e transporte das amostras de água ao
laboratório; realização das análises laboratoriais (físico-químicas e microbiológicas); interpretação e
disponibilização dos resultados analíticos. O público alvo compreende servidores, alunos e a comunidade que
frequenta o Campus e os espaços administrados pela Universidade Federal de Juiz de Fora na cidade de Juiz
de Fora - MG. Estima-se a análise de 36 bebedouros, incluindo aqueles localizados nos Institutos,
Faculdades, Restaurantes Universitários, Reitoria, Centro de Vivência, Moradia Estudantil, Colégio João XXIII,
Jardim Botânico, e Museu Murilo Mendes da UFJF. O projeto terá duração de 12 meses e será realizado no
Laboratório de Análises de Alimentos e Águas (LAAA) da Faculdade de Farmácia da UFJF. As atividades
desenvolvidas no projeto possuem relação direta com o projeto pedagógico dos cursos de Farmácia, Nutrição,
Engenharia Sanitária e Ambiental, Química e Ciências Biológicas da UFJF e contribuirão com a formação
acadêmica e futura inserção dos discentes bolsistas e voluntários no mercado de trabalho. Desta forma,
espera-se que as atividades aqui propostas permitam que a Universidade cumpra seu papel na aplicação do
conhecimento e no desenvolvimento da sociedade. Além disso, espera-se obter um diagnóstico de qualidade
da água consumida no Campus e espaços administrados pela UFJF, de forma a subsidiar possíveis
intervenções de melhoria e controle.
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Acesso à justiça no contexto do núcleo de práticas jurídicas

Jessica Galvao Chaves

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto busca viabilizar o acesso à Justiça para a comunidade valadarense que não tem condições de arcar
com honorários advocatícios, e que, por vezes se submete à violação sistemática de Direitos Humanos em
virtude de processos de subjugação e marginalização. Busca-se, através do atendimento jurídico
supervisionado, aproximar discentes, docentes e comunidade para que, através da construção de
conhecimento entre eles compartilhada, haja a ruptura de referidos mecanismos opressivos, por meio de
práticas que transcendam à mera assistência processual, mas que também empoderem os cidadãos
periféricos a partir da educação, e consciência de Direitos.
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Educação Financeira no Ensino Médio

John Leno Castro Dos Santos

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Devido ao grande endividamento – 41,6% da população adulta nacional (SPC, 2018) - e as consequências
econômicas que podem advir desta situação, o tema educação financeira vem ganhando destaque seja em
estratégias de políticas públicas seja por meio de iniciativas do setor privado. Em especial, o grupo formado
por jovens adultos - faixa etária de 16 a 24 anos – têm apresentado os menores níveis de literacia financeira
em pesquisas recentes. Com objetivo de reduzir este problema educacional, que consequentemente pode se
tornar um problema econômico-social, o presente projeto pretende promover e fomentar o conhecimento
sobre o tema educação financeira nas escolas públicas de ensino médio da cidade de Governador Valadares,
Minas Gerais. Para tanto, o projeto será executado em três fases: treinamento dos bolsistas; confecção do
material de apoio; e apresentação em escolas e eventos voltados para o público secundarista. Espera-se,
com isso, munir os alunos do ensino médio com os instrumentos necessários para tomadas de decisões de
consumo conscientes, além de realizar o transbordamento de conhecimentos para os núcleos familiares, se
tornando assim agentes multiplicadores da educação financeira.
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Atendimento Nutricional de Pacientes Diabéticos em Governador Valadares/MG.

Daniela Correa Ferreira

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A adesão a um padrão alimentar saudável e a uma dieta de alta qualidade nutricional faz parte do
autocuidado dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), e podem contribuir substancialmente para as
metas de alvos terapêuticos bem como para uma melhor qualidade de vida. Esta proposta poderá contribuir
com estratégias para aumentar o monitoramento e o controle dos agravos decorrentes de altos níveis
glicêmicos em pacientes com DM2. Cerca de 30 pessoas com mais de 30 anos, com diagnóstico médico
prévio de diabetes mellitus tipo 2,  HbA1C =7% serão atendidas na Clínica Escola, durante a semana. O
aconselhamento nutricional será realizado com base na qualidade da dieta, no Guia Alimentar para a
População Brasileira, nos alvos metabólicos a serem atingidos e em um estilo de vida saudável. Toda a
orientação dietética será baseada em metas factíveis construídas em conjunto (paciente e nutricionista), e não
será prescrita dieta para os participantes. Os pacientes receberão glicosímetros para automonitoramento
residencial dos níveis glicêmicos, bem como um diário para registros. Os participantes serão acompanhados
por um período de 12 meses (01 ano), indicadores antropométricos e pressão arterial serão avaliados em
todas as consultas presenciais. Espera-se contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano
de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011-2022.
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Acolhendo e informando os cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer

Janice Rosa Paulino

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

REITORIA

Resumo

O Projeto Acolhendo e informando os cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer (DA) tem como
proposta ser mais um braço do trabalho oferecido pelo "Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão
sobre o processo de Envelhecimento” programa de extensão da Faculdade de Serviço Social da/UFJF. Sendo
a DA considerada uma patologia degenerativa que se instala de forma insidiosa e causa declínio progressivo
das funções cognitivas ligadas à percepção, à aprendizagem, à memória, ao raciocínio e ao funcionamento
psicomotor, bem como ao aparecimento de quadros neuropsiquiátricos com diversas manifestações graves.
Muitos idosos infelizmente não têm possibilidade de um tratamento digno. Diante de tais estimativas é que se
justifica a importância deste projeto com o intuito de juntamente com os cuidadores trabalhar o entendimento
dos familiares sobre a doença, discutir alternativas de cuidado em saúde, fortalecer os laços protetivos e
medidas que irão promover mais qualidade de vida a esses pacientes.
Local: Casa Helenira Rezende (Helenira Preta).
    O planejamento das atividades é feito todas as quartas-feiras, de 8 às 12 horas, pela equipe responsável
enfermeiral e discentes), na sede do Programa ao qual o projeto se vincula  ( R. Severino Meireles, 260 –
Casa Helenira Rezende – Helenira Preta). As palestras, debates, vídeos, dinâmicas, oficinas, serão realizadas
as quintas feiras das 9 às 11:30 hs, no mesmo local supracitado.
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Novas tecnologias para o Projeto em Engenharia Civil

Mauricio Leonardo Aguilar Molina

DEPTO DE CONSTRUCAO CIVIL /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O projeto “Novas Tecnologias para o Projeto em Engenharia Civil” é proposto pelo NETEC – Núcleo de
Estudos e Projetos em Educação e Tecnologia. O Núcleo constitui um espaço para a articulação de atividades
de ensino, pesquisa e desenvolvimento em torno da área de Projeto e Gestão em Engenharia Civil, tendo
como eixos o Gerenciamento de Projetos, as Tecnologias da Informação e o BIM (Building Information
Modeling, traduzido ao português como Modelagem de Informações da Construção). O NETEC consta com
instalações de laboratório para desenvolvimento das suas diferentes atividades e tem se tornado uma escola
para um grande número de discentes da Faculdade de Engenharia da UFJF em geral e para discentes do
curso de Engenharia Civil em particular.
A Engenharia Civil é a mais antiga das engenharias e uma das carreiras mais concorridas na atualidade, de
acordo com os números do CREA/ CONFEA. Apesar dos solavancos por conta das crises recentes, a
Engenharia Civil é uma profissão de grandes desafios e continua a ser uma das engenharias mais
promissoras no futuro.
No entanto, a visão tradicional da profissão vem mudando rapidamente por conta do surgimento de novas
tecnologias inovadoras, o que traz para o novo Engenheiro Civil o desafio de atender demandas que vão além
da simples redução de custos e tempo de execução, o que requer o desenvolvimento de novas competências
– notadamente a competência projetual e de gestão, tanto em seu aspecto criativo quanto na visão sistêmica.
A antiga prancheta para desenvolvimento de projetos em papel, com lápis, réguas e escalímetro deu lugar a
uma série de novas ferramentas, o que faz com que hoje em dia o projeto, a execução e o controle de uma
obra sejam em cima de plataformas distribuídas de software. Dispositivos moveis como tablets e celulares são
centrais no fornecimento de informação em tempo real em um simples toque na tela, mudando o conceito de
canteiro de obra tradicional.
Este projeto de extensão tem por objetivo levar à comunidade a imagem de uma carreira cheia de desafios e
responsabilidade com o futuro da sociedade, a partir das novas tecnologias para o projeto em Engenharia
Civil.
A metodologia considera a realização de palestras, conforme demanda, para a comunidade acadêmica e/ou
profissionais da área.
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DANÇA NA ESCOLA

Lilian Gil

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto DANÇA NA ESCOLA acontece desde 2007 e tem por objetivo desenvolver o gosto pela dança como
manifestação artística e utilizá-la como instrumento de apoio ao processo de formação humana. Oferece
vagas para crianças, adolescentes e adultos. As aulas acontecem duas vezes por semana inicialmente,  nas
dependências do CAP João XXIII, e são distribuídas nos turnos da manhã, da tarde e da noite.  O ingresso
dos alunos é feito através de sorteio público, já que o número de interessados é sempre maior do que o
número de vagas disponíveis. Além das aulas regulares de dança e das participações em eventos na cidade,
os alunos do projeto participam de um espetáculo anual realizado no Cine Teatro Central. Maiores
informações sobre o projeto podem se adquiridas através do telefone 32297610.
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Grupo de apoio aos pacientes com dermatite atópica do HU-CAS, UFJF

Maria Teresa Feital De Carvalho

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A dermatite atópica (DA) é uma doença cutânea inflamatória crônica caracterizada por clínica específica e
cujos sintomas principais caracterizam-se por intenso prurido e ressecamento de pele¹. O quadro clínico da
doença é dividido de acordo com a fase de aparecimento das lesões e é classificável em cada uma delas de
acordo com a intensidade do quadro (leve, moderado ou grave). O presente projeto de extensão visa a
realização de reuniões mensais nas quartas-feiras a tarde no ambulatório de dermatopediatria com residentes
do serviço de dermatologia, acadêmicos da graduação a partir do terceiro ano, preceptoras Staffs da Ebserh
do ambulatório de dermatologia. Com o objetivo de formar e estabelecer grupos de apoio aos pacientes
portadores de DA e seus familiares.
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Dinamização do ensino de Ciências e Zoologia: integração escolas-DZOO através de visitas orientadas e
modelos facilitadores

Mariana Fonseca Rossi

DEPTO DE ZOOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O presente projeto está em atuação há mais de 20 anos no Departamento de Zoologia e destina-se a receber
alunos do ensino básico, fundamental e médio, das escolas da rede pública e privada, do município de Juiz de
Fora e região, para visitas guiadas às coleções zoológicas do Departamento. Recebemos só em 2019 mais de
600 alunos. Os alunos recebem de forma lúdica, explanações sobre os grupos de animais e suas
peculiaridades no que se refere as suas características morfológicas, comportamentais, ecológicas,
evolutivas, preservação e importância médico-veterinária. As visitas orientadas ocorrem todas as sextas-
feiras, de 13 às 16 horas, nos Laboratórios do Departamento de Zoologia ou podem ser agendadas segundo a
solicitação do professor, diretamente com o coordenador. Além disso, o projeto tem participado em diversas
apresentações em eventos voltados à comunidade, como o Domingo na Campus/UFJF e UFJF na Praça e
ventos escolares, como feira de Ciências. São apresentados diversos veículos de comunicação como
palestras, vídeos, documentários e jogos interativos que facilitam o ensino de Ciências e Zoologia de forma
interativa com os alunos e professores. Além disso, o projeto tem ampla divulgação via sites insitucionais (site
do ICB e PPG Comportamento e Biologia Animal), além da plataforma Instagram, a fim de divulgar nossas
atividades e promover uma interação digital.
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CONECTA SUS: o uso das redes sociais na divulgação de informações de ações e serviços do Sistema Único
de Saúde.

Simone De Pinho Barbosa

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080), sancionada em 1990, regula as ações e serviços de Saúde em todo o
território nacional e estabelece, entre outras coisas, os princípios, as diretrizes e os objetivos do Sistema
Único de Saúde (SUS) dentre os quais suscita o direito do cidadão de ter conhecimento sobre o
funcionamento do SUS, por meio da divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e
sua utilização pelo usuário, ou seja, preconiza também a capilarização da informação para que essa atinja a
totalidade da população. O projeto tem como objetivo geral criar dispositivos digitais de capilarização e
ampliação do acesso a informações quanto aos serviços e ações de saúde e sua utilização por parte dos
usuários no que tange o Sistema Único de Saúde.
. Por meio do compartilhamento de informações através de postagens, atualizações, normativas, enquetes e
experiencias profissionais e de serviços, a proposta é criar uma página no Instagram,Twitter e Facebook
especificamente voltada para essa função, visto que as redes sociais possuem hoje, de maneira comprovada,
um papel fundamental na ampliação do acesso a informação com as pessoas e sociedade em geral. Em
consonância com os preceitos da Extensão Universitária, pretende-se desenvolver dispositivos educacionais e
metodológicos junto aos discentes, de maneira a estender o contato entre o meio acadêmico e a comunidade.
Serão realizadas postagens com periodicidade sistemática nas contas criadas, as quais trarão informações de
forma clara e simplificada sobre o funcionamento do SUS nacional e regional de Governador Valadares, como
a divulgação de campanhas de vacinação, ações e de outras propostas de promoção da saude e tratamentos.
O projeto fundamenta-se em uma perspectiva de utilização da tecnologia para uma construção compartilhada
de saberes, que permite levar até a população informações relevantes para a concepção dos indivíduos no
que tange o protagonismo de seu processo saúde/doença.
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CLÍNICA DE ADOLESCENTES

Elton Geraldo De Oliveira Gois

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O Projeto Clinica de Adolescentes foi criado para que pacientes adolescentes não ficassem sem atendimento
direcionado, com um programa visando a saúde geral dentro de um contexto social e a valorização de
conceitos estéticos e cosméticos tão importantes nessa faixa etária.
Trata-se de um projeto que visa atender adequadamente aos pacientes adolescentes, desenvolvendo uma
pratica integral e integrada, melhorando os enfoques preventivos, conservadores, curativos e educativos,
frente aos problemas de saúde bucal da população. Procura permitir ao aluno a oportunidade de reconhecer e
lidar com diversos comportamentos adolescentes, obtendo assim um melhor relacionamento
profissional/paciente. De acordo com Weine (1999), no contexto amplamente positivo para a Odontologia,
está ocorrendo uma relevante evolução na filosofia de educação e treinamento de recursos humanos. Não é
por outra razão que a forma tradicional e, até hegemônica, de tratamento centrada na doença está
gradualmente cedendo espaço para a promoção de saúde. Fernandes (1999) afirma que a promoção de
saúde do adolescente só será uma realidade se esse paciente for entendido e trabalhado como fruto e
integrante de uma globalidade com o qual interage. Segundo Corrêa et al. (2002), a Odontologia voltada para
o adolescente requer algo mais que técnico-científico, pois se ocupa de um indivíduo que passa por intensas
modificações biopsicossociais, o que exige saúde mental e muita estabilidade emocional por parte do
cirurgião-dentista (CD).
Observa-se, também, que para sensibilizar esses pacientes, temos de desenvolver uma linguagem específica
e um tratamento adequado aos seus anseios para que não sejam simplesmente tratados como
“aborrescentes” (Corrêa et al., 2002), respeitando suas necessidades específicas em relação à própria
linguagem e as modificações  comportamentais e estimulando um modelo de promoção de saúde associado à
valorização do sorriso (Bussadori & Raggio, 2002).
A filosofia empregada na Clinica de Odontohebiatria, também, preconiza o uso da sala de espera ou salas de
palestras, como um momento educativo, em que o jovem recebe os mais diversos tipos de informações, de
forma dinâmica e divertida. Os próprios alunos do Curso de Odontologia atuam como agentes comunitários de
prevenção, o que facilita o processo ensino/aprendizagem, pela empatia da idade e da linguagem. O
tratamento dentário baseia-se na atuação preventiva com estímulo ao emprego racional de técnicas
atraumáticas de remoção de tecido cariado, seguido de tratamento clínico integral e da valorização do sorriso,
por meio de técnicas estéticas, cosméticas e adornos dentais.
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Comunicação social & saúde: o uso da internet como estratégia facilitadora do acesso à informação de maior
impacto em Saúde Coletiva

Maximiliano Ribeiro Guerra

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Considerando o importante papel das tecnologias de comunicação e informação na área da saúde pública no
sentido de ampliar o conhecimento a respeito do processo saúde-doença para a população geral, estimulando
a promoção da saúde, facilitando a adoção de práticas preventivas e contribuindo para a melhoria da gestão
da atenção em saúde, o presente projeto de extensão objetiva ampliar acesso da população ao conhecimento
sobre os eventos de saúde que ocupam maior destaque nos diversos meios de comunicação, com base
científica e linguagem acessível, assim como identificar outras temáticas de saúde pública relevantes para
futura divulgação à comunidade e as fontes mais confiáveis para obtenção das informações necessárias. Os
alunos serão estimulados a desenvolver estratégias digitais de comunicação para divulgação das informações
em Saúde Coletiva, e será estimulada a abertura de canais digitais de comunicação com a população geral,
inclusive em parceria com veículos de comunicação já existentes, bem como a produção de vídeos no
YouTube. Com a realização do projeto, espera-se facilitar o acesso comunitário, de forma clara e
contextualizada, ao conhecimento científico acerca do processo saúde-doença, em particular na área de
Saúde Coletiva, funcionando como importante estímulo adicional à população para a adoção de estratégias
de cuidado em saúde e contribuindo também para evitar ou minimizar a incorporação, por parte da população
geral, de informações oriundas de notícias falsas, sem embasamento científico.
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Axios Empresa Junior de Ciências Sociais

Rogeria Da Silva Martins

DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente projeto de extensão objetiva a implantação da Empresa Júnior de Ciências Sociais, entendo-a
como um laboratório de estudos e gestão em soluções voltadas para a atuação profissional nas Ciências
Sociais. A proposta envolve a instrumentalização de ferramentas profissionais para o oferecimento de
serviços de consultoria ligados ao campo profissional do curso de bacharelado em Ciências Sociais, buscando
promover a capacitação teórico-científica no treinamento de discentes nas habilidades e competências
exigidas pelo mercado de trabalho e demandas sociais diagnosticadas, conferindo reflexão e atuação nas
soluções de problemas e ou conflitos sociais; bem como  assessorar e prestar serviço especializado à
comunidade, como empresas públicas e privadas, organizações não governamentais, profissionais
autônomos e pessoas que necessitem dos produtos e serviços que serão ofertados via a condição de
empresa junior.
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Voleibol UFJF: núcleos de iniciação esportivo-sociais

Mauricio Gattas Bara Filho

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O vôlei é uma das modalidades esportivas mais populares no Brasil. No entanto, apesar de todo potencial e
de Juiz de Fora ser uma cidade que
responde aos estímulos do vôlei, observa-se uma carência de uma estrutura adequada que favoreça a
iniciação de crianças ao esporte na rede pública
de educação.
 O Projeto Vôlei UFJF: núcleos de iniciação esportivo-sociais propiciará no contra turno escolar de crianças e
adolescentes de 10 a 14 anos aulas de
iniciação ao vôlei.
Neste sentido, os objetivos do projeto são:
a) estruturar processos de iniciação ao voleibol para crianças de 10 a 14 anos de ambos os sexos de escolas
públicas;
b) possibilitar a realização de pesquisas científicas no tema do esporte e voleibol e
 c) Auxiliar na formação de recursos humanos em diferentes áreas das Ciências do Esporte.
A metodologia utilizada será a estruturação de turmas de iniciação ao voleibol de 10 a 14 anos que realizarão
suas atividades de treinamento técnico,
tático e físico realizadas dentro de Escolas Públicas.
 O Projeto tem o objetivo geral de materializar os compromissos éticos da extensão universitária, ao
possibilitar um amplo diálogo entre a comunidade e
Universidade nas suas ações metodológicas e na construção do conhecimento, levando o esporte a diferentes
bairros de Juiz de Fora. Neste sentido,
buscar-se-á propiciar às crianças e jovens o direito social de praticarem o esporte de forma organizada e
sistematizada, fomentando o desenvolvimento psicofísica, motora e cidadão.
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Projeto 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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A ciência que fazemos: desmistificar a ciência promovendo visitas de pesquisadores a escolas de Juiz de
Fora e região

Bárbara Bastos De Lima Duque

Coordenação de Divulgação Científica

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Resumo

Está previsto no projeto apresentar o conhecimento científico produzido pela Universidade Federal de Juiz de
Fora aos alunos de escolas públicas (prioritariamente) e privadas de Juiz de Fora e região. O objetivo é
reduzir a distância entre os estudantes do ensino fundamental e médio e e o processo científico, para
promoção da cidadania. Com o fluxo gerenciado pela Diretoria de Imagem Institucional, a iniciativa prevê a
organização de visitas de pesquisadores da UFJF às escolas para conversas entre o cientista e os alunos de
forma horizontalizada. Esses encontros consistem em uma apresentação inicial para: relatar a experiência de
vida do pesquisador, com foco na trajetória educacional, mostrando o que fez e como se tornou um cientista;
apresentar elementos da pesquisa, relacionando com o cotidiano do cidadão e mostrando os benefícios do
estudo para a sociedade; apresentar a perspectiva de que a UFJF possui diferentes linhas e programas de
pesquisa com potencial de adequação a diferentes perfis. Em um segundo momento, como forma de provocar
uma interação com a plateia, o pesquisador questiona a respeito da visão que os alunos têm do cientista e da
ciência, para possibilitar desmistificação dos estereótipos, com o intuito de motivar, induzindo à identificação,
mostrando o quão tangível é a participação desses alunos na vida acadêmica, desde consumidores a
produtores de conhecimento (aluno e pesquisador). O projeto prevê também reuniões de avaliação e projeção
das ações com todos os envolvidos e especialistas nas áreas de educação e divulgação científica para
enriquecer e refinar a proposta. Outra iniciativa será promover encontros de formação para professores da
rede pública de ensino. Prevemos também a elaboração e aplicação de questionários para mensurar os
resultados do projeto na percepção pública da ciência. O projeto tem como princípio alinhar suas iniciativas
aos propósitos da secretaria municipal de ensino e da superintendência estadual de ensino.
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Popularização da histologia através do Instagram

Marcia De Carvalho Vilela

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Histologia é uma disciplina básica que se baseia no estudo de cortes de tecidos biológicos devidamente
processados, montados em lâminas histológicas e observados em microscópios ópticos.  A apresentação do
conteúdo da Histologia ainda segue os padrões tradicionais, mas alternativas didáticas têm sido aplicadas
com o objetivo de aproximar o conteúdo programático de uma maneira mais atual à realidade das novas
gerações que estão nas escolas e que ingressam na universidade. Recursos tecnológicos como as mídias
sociais têm crescido nos últimos anos e em muitos casos têm sido usadas para melhorar a aquisição de
conhecimento no contexto escolar e acadêmico. O presente projeto visa avaliar se o Instagram é uma
estratégia didática relevante para ampliar o conhecimento de temas relacionados à Histologia favorecendo
para maior desempenho escolar/acadêmico na área. Discentes da Universidade Federal de Juiz de Fora-
Campus Governador Valadares matriculados na disciplina Histologia e de estudantes matriculados no primeiro
ano do ensino médio da Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento em Governador Valadares
serão incentivados a acompanhar o perfil @morfologiaufjfgv no Instagram. Para cada publicação no
Instagram, serão selecionados assuntos após pesquisa em livros didáticos de Histologia ou banco de dados
de artigos científicos. Após a seleção do assunto e estudo do tema serão fotografadas imagens das lâminas
contidas no laminário pertencente ao laboratório de aulas práticas de morfologia da Universidade Federal de
Juiz de Fora- Campus Governador Valadares. O impacto de um perfil no Instagram com conteúdo de
Histologia sobre o processo ensino aprendizagem será avaliado através de um questionário semiestruturado e
pela comparação das notas finais do período acadêmico na disciplina Histologia antes e após a utilização do
Instagram. Esperamos que o perfil @morfologiaufjfgv amplie o conhecimento dos alunos na área de Histologia
e que os mesmos sejam motivados a acompanhar assuntos relacionados à Educação nas mídias sociais
contribuindo para aumentar o desempenho escolar.
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Serviços de Patologia Clínica Veterinária Prestados aos Cães e Gatos Enfermos do Canil Municipal de Juiz de
Fora

Carina Franciscato

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Sabe-se que abandono dos animais, além de causar prejuízos ao bem-estar dos mesmos, leva a deficientes
condições de saúde física e mental. Além disso, a superpopulação dos locais onde estes são acolhidos, a
falta de proteção imune, e o estresse ambiental os tornam mais suscetíveis a inúmeras enfermidades. Dessa
forma, torna-se essencial o acompanhamento e investigação da sanidade destes indivíduos. Dentre os
procedimentos referentes a Análises Clínicas Veterinárias que podem ser realizados para avaliação da saúde
animal inclui-se exames como: hemograma, onde podem ser avaliados os estados anêmicos, os processos
inflamatórios, e as alterações plaquetárias; exames bioquímicos, que pode verificar lesões em diferentes
órgãos, como fígado, rins, pâncreas, além da musculatura esquelética; exame comum de urina que pode
revelar alterações do trato urinário superior ou inferior; exames parasitológicos de fezes e de pele, para
pesquisa de endo e ectoparasitos; e os exames citológicos de pele e ouvido para identificação de
microrganismos (fungos ou bactérias) patogênicos. Os exames descritos são utilizados como auxílio ao
diagnóstico de enfermidades, além de servir como avaliação da gravidade de doenças, das respostas a
tratamentos, e de prognóstico. Dessa forma, o objetivo deste projeto é realizar exames laboratoriais na área
de Patologia Clínica Veterinária de animais enfermos que estejam sob a guarda do Canil Municipal de Juiz de
Fora. Para isso, prevê-se a realização de exames de um total de 200 animais (150 cães e 50 gatos)
pertencentes ao canil municipal, ao longo de 12 meses. Os exames serão realizados conforme solicitação dos
médicos veterinários responsáveis pelo atendimento clínico dos animais enfermos do canil.
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Práticas integrativas e Complementares no cuidado humanizado ao adulto e idoso.

Renata Antonaccio

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), no Sistema Único de
Saúde (SUS), contempla sistemas de saúde complexos e recursos terapêuticos, os quais são também
denominados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de Medicina Tradicional e
Complementar/Alternativa (MT/MCA) (WHO, 2002). Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que
buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de
tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico
e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas
diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde - doença e a
promoção global do cuidado humano,  especialmente do autocuidado (BRASIL, 2015). Nesse sentido, a
Política Nacional de Práticas Integrativas (PNPIC, 2006) utiliza dispositivos que favorecem a construção de
novas práticas de atenção e cuidado comprometidas com a valorização da dimensão subjetiva, com o
fortalecimento do compromisso do cidadão, baseadas no trabalho em equipe multiprofissional, favorecendo o
trabalho grupal, comprometida com a produção de saúde e bem estar de sujeitos saudáveis.  O Projeto de
extensão da Faculdade de Enfermagem da UFJF será realizado em parceria com a FUNDAÇÃO ESPÍRITA
JOÃO DE FREITAS, localizada no município de Juiz de Fora - MG. O objetivo do projeto: 1. Verificar os
efeitos da utilização de práticas integrativas tais como auriculoterapia, barra de access, reflexologia,
acupuntura, dentre outros, na promoção da qualidade de vida (QV) ou auxiliar no tratamento, de adultos e
idosos, em processo de dores, depressão e ansiedade dentre outras necessidades que surgirem. As
atividades serão desenvolvidas na própria instituição todas as segundas - feiras das 14:00 as 16:00h e ou
terças - feiras pela manhã das 8:00h as 10:00h. Parte das práticas integrativas propostas, são fundamentadas
na medicina tradicional chinesa (MTC), abordagem terapêutica milenar, que tem a teoria do yin-yang e a
teoria dos cinco elementos como bases fundamentais para avaliar o estado energético e orgânico do
indivíduo, na inter-relação harmônica entre as partes, visando tratar qualquer desequilíbrio em sua
integralidade.
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Promoção da segurança no uso de medicamentos de pacientes atendidos na Clínica de Cirurgia da
Faculdade de Odontologia da UFJF

Pamela Souza Almeida Silva Gerheim

DEPTO DE FARMACOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O cirurgião-dentista (CD) deve conhecer os medicamentos utilizados pelos seus pacientes, bem como as
repercussões sistêmicas e na cavidade oral de tais substâncias. Esse conhecimento é de fundamental
importância para detectar a utilização de algum medicamento que possa influenciar na conduta odontológica,
além de orientar para a prescrição racional e segura de medicamentos no tratamento odontológico. Nesse
sentido, a Organização Pan-americana de Saúde, juntamente com a Organização Mundial de Saúde,
destacam que as medidas de segurança no uso de medicamentos são inter e multiprofissionais e devem
envolver todas as pessoas que participam desse complexo processo. Dentre as medidas de segurança, está a
divulgação entre os profissionais de saúde de informações sobre os medicamentos, bem como de interações
medicamentosas. Assim, o objetivo do presente projeto de extensão é contribuir para a promoção da
segurança no uso de medicamentos através da identificação dos medicamentos em uso, bem como das
interações medicamentosas potenciais, em pacientes atendidos na clínica de cirurgia da Faculdade de
Odontologia. Antes da consulta odontológica, será aplicado um questionário para registro dos medicamentos
em uso pelos pacientes. Após, será realizada uma criteriosa análise baseada em evidências científicas para
identificação de medicamentos que possam interferir na conduta odontológica, bem como de potenciais
interações medicamentosas entre os medicamentos em uso e aqueles comumente prescritos pelos CDs. Será
gerado um relatório apontando os medicamentos com risco de interferir no procedimento cirúrgico, além da
caracterização das mais relevantes interações medicamentosas. Tal relatório será fixado junto ao prontuário
do paciente e servirá como fonte de consulta e informação para os discentes e servidores da Clínica de
Cirurgia da Faculdade de Odontologia da UFJF. Adicionalmente, será elaborada uma Lista com os
medicamentos e interações mais comuns e relevantes, além se serem realizadas atividades educativas em
sala de espera sobre o uso racional de medicamentos.
O projeto será realizado na Clínica de Cirurgia da Faculdade de Odontologia, às quartas-feiras, das 8:00 às
10:00 horas.
Coordenadora: pamela.souza@ufjf.edu.br
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'O Brasil tem fome: leituras freireanas na EJA para construção de outros currículos'

Mariana Cassab Torres

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto tem como objetivo ofertar um curso de formação continuada para educadores e coordenadoras
pedagógicas da EJA que atuam na rede municipal de Juiz de Fora. Em torno do tema gerador "O Brasil tem
fome: leituras freireanas na EJA para construção de outros currículos", o curso visa propor experiências
formativas apoiadas em quatro bases que sustentam e dão asas as ações desenvolvidas: o pensamento de
Paulo Freire, às contribuições do campo das teorias críticas de currículo, as políticas curriculares para a
modalidade e as experiências acumuladas dos profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos.
Fome é o texto em torno do qual o curso se desenvolve. O contexto é a problemática política que produz a
fome. Assim, tratar o fenômeno da fome como tema gerador do curso significa trazer para o palco do debate a
desigualdade que marca a constituição histórica, social, econômica, cultural e, inclusive, educacional do nosso
país. Fome do ponto de vista da carência alimentar, da subalimentação e da subnutrição será o passo inicial
dado em direção às provocações que trabalhem em prol da conscientização e da curiosidade epistemológica
crítica. Por essa via buscaremos desenvolver o tema gerador em face das leituras de mundo dos participantes
do curso ao serem provocados a refletir sobre: 1) Do que você tem fome?; 2) Do que você tem fome no seu
trabalho?; 3) Do que a escola tem fome?; 4) Do que os educandos da EJA tem fome?; 5) Por que tanta
fome?; 6) O que fazer diante dessa fome imensa? O curso irá adotar percursos temáticos e metodológicos
que valorizem os saberes dos educadores e coordenadoras da EJA, sua escrita autoral e criativa afim de
pensar os desafios da formação para o trabalho na modalidade e a construção de currículos sintonizados às
suas funções sociais e educativas e as identidades diversas dos seus sujeitos.
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Uso religioso da sociobiodiversidade e direitos difusos

Gustavo Taboada Soldati

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora é uma área protegida onde os saberes
acadêmicos e populares dialogam para a conservação da sociobiodiversidade da Floresta Atlântica. O Projeto
Político Pedagógico do Jardim Botânico entende que o acesso ao ambiente não é igualmente distribuído entre
os atores sociais, resultando em diversas formas de racismo ambiental e violação de direitos humanos. Por
exemplo, em Juiz de Fora, o Movimento Negro Unificado afirma que as práticas religiosas de matriz africana
são comprometidas pela restrição do uso de espaços públicos, especialmente aqueles biodiversos. Assume-
se que a biodiversidade é a condição para a existência dessas religiões e que a manifestação religiosa é um
direito constitucional e difuso. Como é dever do estado proteger as manifestações culturais populares e afro-
brasileiras e promover o patrimônio cultural dos diferentes povos que formaram a nação, o Jardim Botânico
propõe a construção de um "Protocolo Biocultural" para garantir o uso religioso popular de sua biodiveridade.
Esta ação é construída em parceria com o Movimento Negro Unificado (MNU), apoiado pela Diretoria de
Ações Afirmativas da Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo Ministério Público do Trabalho do Município
de Juiz de Fora e pela Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil
Subseção de Juiz de Fora. Espera-se promover a igualdade racial, reduzindo as violações de direitos que as
religiões de matriz africana sofrem em contextos urbanos, seja pela gentrificação, por ser uma religião popular
e majoritariamente periférica, seja pelo preconceito racial e religioso.
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Ciência ao Bar

Barbara Lucia De Almeida

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O Ciência ao Bar é um encontro de divulgação científica realizado na cidade de Juiz de Fora – MG, uma/duas
vezes ao mês. A proposta do evento é levar professores e pesquisadores dos mais diversos campos da
ciência para bares da cidade, a fim de conversarem com a população sobre suas pesquisas acadêmicas e
temas ligados à ciência, promoverem discussões e tirarem eventuais dúvidas. Cada convidado apresenta seu
tema, com uma linguagem mais coloquial e acessível a um público não especializado, durante 20 a 30
minutos. E o tempo restante (de aproximadamente 1h15) é destinado a perguntas e contribuições do público
presente.
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Clube de Leitura

Teresa Cristina Da Costa Neves

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O projeto visa promover a leitura como prática democrática e exercício de cidadania, desenvolvendo e
aprimorando competências de compreensão e interpretação de textos, por meio do incentivo ao pensamento,
à crítica e à criação. Em encontros semanais, abertos à comunidade e divulgados por redes sociais
(@clubedeleituraufjf e clubedeleiturafacom), o ato de ler é praticado em voz alta, entremeado por
contextualizações acerca de autores e suas circunstâncias de produção, reflexões sobre as temáticas
exploradas e os sentidos possíveis em obras de ficção e não-ficção, discussões sobre o alcance e os limites
da linguagem, bem como pela busca de intertextualidades com variadas formas de expressão. Os temas
preferenciais exploram as fronteiras e tensões entre verdade e ficção, ciência e literatura, conhecimento e
pensamento.
Embora relacionem-se entre si, as sessões se encadeiam de modo relativamente autônomo, permitindo a
acolhida de novos leitores a cada semana.  Não é, portanto, necessário acompanhar a sequência de leituras
desde o início para fazer parte do Clube. Os interessados de todas as idades a partir de 16 anos e com
escolaridade mínima de ensino médio incompleto são bem-vindos em todos os encontros.
Uma vez por mês, o Clube realiza reuniões especiais numa livraria-cafeteria na região central da cidade. Uma
vez a cada semestre, numa dessas sessões mensais especiais, um autor é convidado para debater uma de
suas obras com participantes do projeto. Eventualmente, as reuniões do Clube de Leitura integram
programações de eventos acadêmicos realizados na UFJF.
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Cidadania digital e fake news

Teresa Cristina Da Costa Neves

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O projeto visa promover uma cultura de cidadania digital e incrementá-la por meio de redes inteligentes, tendo
como público direto e prioritário de suas ações a comunidade de professores e estudantes de ensino médio
de escolas públicas, desenvolvendo atividades e produzindo conteúdo audiovisual capazes de estimular e
exercitar a reflexão sobre o que compreendemos por “verdade”, de modo a incentivar a postura crítica frente
ao fenômeno das chamadas fake news.
Ao longo deste primeiro ano, serão quatro as frentes de trabalho previstas:
1) a primeira, a promoção, em abril, do evento “A longa vida da mentira – no mito, na ficção, no pensamento,
na natureza”, dirigido prioritariamente a professores e estudantes de ensino médio e que articulará, ao longo
de 4 dias consecutivos, a partir de 1° de abril de 2020 (Dia da Mentira), atividades de projetos já
desenvolvidos na UFJF e abertos à comunidade,  de modo a abrigar:
a) uma leitura dramatizada e comentada do texto “O hino homérico a Hermes” (In: LEWIS, 2017), em sessão
especial do “Clube de Leitura” (Projeto de Acompanhamento Acadêmico), no dia 1° de abril, a partir das
18h30 e com duração de duas horas, especialmente destinada (mas não exclusivamente) a participantes de
pelo menos duas escolas públicas de ensino médio da cidade, a serem escolhidas entre aquelas participantes
do projeto de extensão “A ciência que fazemos”;
b) a exibição do filme “F for fake” (Orson Welles, 1974), seguida de debate, em sessão especial do Cineclube
Lumière (Projeto de Extensão), no dia 2 de abril, a partir das 14h30 e com duas horas e meia de duração, a
ser realizada em um dos espaços da UFJF localizados na região central da cidade,  de modo a facilitar a
participação prioritária de professores e estudantes de ensino médio de escolas estaduais localizadas naquele
perímetro;
c) um sarau ao estilo “Pint of Science” sobre o tema “Fake news e o fim da verdade – diálogos com Nietzsche
e Heidegger”, em parceria com o projeto “A ciência que fazemos”, a ser realizado no dia 3 de abril, a partir das
18h30 e com duas horas de duração, em um bar localizado na região central de Juiz de Fora, com a
participação prioritária de professores e estudantes de ensino médio, mas também aberto ao público
universitário e à comunidade em geral;
d) uma visita ao Jardim Botânico, orientada para o tema “Tudo o que vive mente – inteligências não humanas
e fake news”, no sábado, 3 de maio, a partir das 10h e duração de 2 horas e meia, com a participação de
biólogos e professores de Biologia da UFJF e de escolas públicas de ensino médio, atividade igualmente
dirigida a professores e estudantes de escolas públicas de ensino médio participantes do projeto “A ciência
que fazemos”.
2) a segunda frente de atuação será a realização de um seminário, no dia 16 de  junho, intitulado “Fake news
e cidadania digital” (com a participação de convidados e em parceria com o projeto “Plataforma Internacional
de Cidadania Digital”, desenvolvido pela Rede de Pesquisa Atopos da ECA-USP), destinado, sobretudo, a
professores de  escolas públicas participantes do projeto “A ciência que fazemos”, mas aberto à comunidade
em geral, especialmente ONGs ligadas à temática da cidadania, colégios, faculdades e universidades da
região, com a finalidade de discutir e partilhar conteúdos e práticas pedagógicas em torno da temática das
fake news na perspectiva de uma educação para a cidadania digital.
3) como terceira atuação, será produzido conteúdo em formatos audiovisuais (1 vídeo de apresentação do
tema; 1 videoaula, 2 videodocumentários) e de áudio (1 áudio-aula e 1
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podcast), além de posts e teasers para redes sociais – sobre a temática das fake news em sua articulação
com o exercício da cidadania digital (abrangendo inclusive o registro dos eventos descritos acima), a ser
oferecido às escolas integrantes do projeto “A ciência que fazemos”, assim como a outras instituições
dedicadas à educação para a cidadania, por meio de sua disponibilização na Plataforma Internacional de
Cidadania Digital e compartilhamentos em página e perfil deste projeto em redes sociais (Facebook e
nstagram) e em site do Centro Internacional de Pesquisa Atopos-USP e suas páginas em redes sociais.
4) como última etapa, prevê-se, para o final de 2020, ao menos 4 visitas a escolas participantes das
atividades presenciais realizadas, com a finalidade de exibir o conteúdo audiovisual produzido, bem como
debater as ações e experiências desenvolvidas e avaliar seus resultados, atividade que também será
registrada em áudio e vídeo para servir a uma possível e desejável continuidade do projeto.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Paisagem Urbana Histórica: Colaboração para a regulamentação de Planos Setoriais de Patrimônio em Juiz
de Fora

Ana Aparecida Barbosa Pereira

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

As áreas de atuação no Ensino e Pesquisa dos membros da equipe proponente tocam temas relacionados à
cidade e ao território, quer seja no planejamento urbano, na cultura, na preservação do patrimônio urbano e
arquitetônico e da paisagem, entre outros. Aplicar este conhecimento desenvolvido em ação extensionista na
Regulamentação dos Planos Setoriais de Patrimônio Cultural da Cidade contribui para a missão da instituição,
no sentido de “mobilizar e disponibilizar a diversidade e projetos culturais para a promoção do
desenvolvimento regional”. A PROEX comporta entre seus objetivos, atender a demandas da sociedade, o
que neste projeto se traduz pela contribuição ao desenvolvimentos de ações relacionadas ao Plano Diretor
Participativo, através de Identificação patrimonial e caracterização dos seus atributos. Nele, o corpo docente
envolvido tem condições de efetivar uma contribuição relevante, tendo em vista suas áreas de atuação
correlatas ao desenvolvimento urbano em uma perspectiva cultural, como pertencimento do direito humano e
justiça social.
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Combate ao Desperdício de Energia nas Escolas

Cristiano Gomes Casagrande

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O principal objetivo deste projeto é oferecer CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM COMBATE AO DESPERDÍCIO
DE ENERGIA, a fim de promover FORMAÇÃO E DIFUSÃO da Cultura do Combate ao Desperdício de
Energia, para implementação de ações de eficiência energética, proteção ao meio ambiente e
desenvolvimento da sociedade. Pretende-se utilizar os recursos laboratoriais e a competência instalada na
UFJF, na formação de multiplicadores capazes de desenvolver ações de eficiência energética e disseminação
da cultura do Combate ao Desperdício de Energia. O público alvo são escolas da rede pública em Juiz de
Fora, com o curso voltado para professores, funcionários ou mesmo alunos, que poderão atuar como
multiplicadores da cultura do combate ao desperdício. O curso poderá ser ministrado na própria escola, com
duração de 4 horas.
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Análises farmacognósticas com vistas ao controle de qualidade das plantas medicinais, drogas vegetais e
seus produtos, oriundas do Horto da Faculdade de Farmácia da UFJF.

Fabiola Dutra Rocha

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

O Horto da Faculdade de Farmácia possui cerca de 140 espécies de plantas nativas e introduzidas cultivadas
para fins didáticos, de pesquisa e extensão, especialmente para atender a demanda das graduações em
Farmácia e Ciências Biológicas e da pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, com abertura também para
estudantes de outros cursos de graduação e pós-graduação da instituição. A execução desse projeto prevê
atividades que possibilitem obter e compilar informações acerca de espécies vegetais cultivadas no Horto da
Faculdade de Farmácia, através de busca e leitura de fontes bibliográficas confiáveis, bem como reuniões
científicas com apresentação e discussão das informações levantadas. Como meta, pretende-se elaborar
folhetos inteligíveis com informações confiáveis e científicas que sirvam como orientação tanto para aqueles
profissionais e alunos usuários do horto da faculdade de farmácia, como para a comunidade visitante e
beneficiária das plantas alvo. O projeto também visa o aperfeiçoamento prático do futuro profissional
farmacêutico na área de Farmacognosia, uma das áreas básicas e restrita ao profissional farmacêutico,
praticando as técnicas de botânica, analíticas e biológicas empregadas no controle de qualidade de plantas
medicinais, drogas vegetais e seus derivados. Assim como também propiciará aos participantes treinamento
em validação de métodos; aplicação de testes estatísticos para a organização dos dados e interpretação dos
resultados. Além de incentivar, na prática, o uso, e a divulgação de uso, racional de plantas medicinais e seus
derivados e formar recursos humanos na área de qualificação de plantas medicinais, drogas vegetais e seus
derivados. Esses objetivos estão sendo propostos com vistas a preparar profissionais melhor capacitados,
conscientes e propagadores do uso racional de produtos naturais de qualidade e seguros, no âmbito do
Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF-ANVISA). Os beneficiários diretos desse
projeto serão os alunos do curso de farmácia da UFJF, uma vez que os discentes terão a oportunidade de
uma melhor qualificação profissional, adquirindo experiência na aplicação adequada dos saberes e técnicas
das áreas de botânica, química e farmacologia empregadas no controle de qualidade de plantas medicinais,
drogas vegetais e seus derivados. Contudo, também se beneficiarão demais alunos que se utilizam das
plantas do Horto da Faculdade de Farmácia em seus respectivos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, já
que terão acesso a matérias primas de qualidade para suas atividades. Adicionalmente, e não menos
importante, a população em geral que faz visitas ao horto (alunos de escolas da região, cursos de pós-
graduação, comunidade da UFJF) serão beneficiados pela troca de saberes com os alunos e técnicos
envolvidos no projeto e a comunidade da UFJF terá acesso a mudas de plantas com qualidade
cientificamente atestada.
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Doulando no SUS: presença que humaniza a assistência à gestação, parto e nascimento

Alanna Fernandes Paraiso

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Este projeto de extensão universitária tem o objetivo promover a humanização da assistência à gestação,
parto e nascimento das parturientes atendidas pelas maternidades, casas de parto e estabelecimentos
hospitalares congêneres da rede pública na cidade de Juiz de Fora, através do apoio informacional, físico e
emocional, que na atualidade é amplamente exercido pelas Doulas. A primeira etapa se trata da capacitação,
através de um curso de educação perinatal, dos acadêmicos de enfermagem e de outros cursos da saúde que
tiverem interesse em participar. Estes, por sua vez, utilizarão o conhecimento adquirido para promover
educação perinatal a mulheres durante a gestação. A segunda etapa será o acompanhamento da parturiente,
por meio de suporte contínuo, a ser prestado por doulas interessadas em fazer parte do projeto de forma
voluntária, que serão colaboradoras externas do projeto. Na terceira etapa os acadêmicos farão visitas
domiciliares no puerpério com foco em práticas educativas. A primeira e terceira fase será realizada nas
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Juiz de Fora- MG e a segunda nas maternidades e
hospitais, cujas parcerias serão realizadas a posteriori. Por meio destas ações, espera-se contribuir para
melhoria dos indicadores de parto humanizado no município, alinhado às políticas públicas de humanização
do parto promovidas pelo Ministério da Saúde, como também auxiliar no cumprimento da responsabilidade
social da UFJF junto aos serviços de saúde pública do município de Juiz de Fora.
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Química, fotografia e arte para todos

Barbara Lucia De Almeida

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Este projeto se propõe a elaborar coordenar e executar cursos, oficinas,  palestras, atividades experimentais,
utilizando os processos fotográficos históricos e alternativos como seu principal tema de divulgação do
conhecimento químico. Pretendendo desta forma possibilitar o acesso tanto da comunidade acadêmica
quanto do publico externo de conhecimento sobre ciências, arte e tecnologia, atendendo demandas desde
atividades para crianças, escolas, museus, estudantes universitários, professores e o publico em geral. Nossa
proposta é desenvolver materiais, metodologias e recursos humanos pensando na divulgação do
conhecimento e na relação universidade-sociedade.
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ODS Mapeados - Uma ferramenta de alinhamento e adequação dos projetos de pesquisa e extensão com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) da Organização das Nações Unidas (ONU)

Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O objetivo do projeto “ODS mapeados” estruturado pelo Grupo de pesquisa de Modelagem Computacional
Aplicada em seu Eixo de Cidades e Soluções Inteligentes em parceria com a Coordenação de Divulgação
Científica da Imagem Institucional visa mapear e alinhar os projetos de pesquisa e extensão da Universidade
Federal de Juiz de Fora com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Este projeto, tem
caráter interdisciplinar e está estruturado em 3 eixos: a) REFORÇAR o papel da Universidade Pública Federal
como agente mobilizador para melhoria dos indicadores sociais das 169 metas dos 17 ODS ( Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável) ; b) DESENVOLVER um banco de dados e de uma ferramenta computacional
capaz de processar textos e identificar palavras chaves nos projetos da UFJF, permitindo o alinhamento
automático de metas da Agenda 2030 com os projetos, de maneira simples e dinâmica contribuindo para a
campanha “Sustentabilidade da vida” proposta pela Instituição em 2019; c) TRAÇAR um perfil, identificando
os impactos diretos dos projetos inseridos na Instituição com os índices de cada ODS, permitindo mapear
projetos de pesquisa e inovação inseridos na UFJF e de executar estratégias mais direcionadas.
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Monitoramento e análise do mercado de trabalho

Juliana Gonçalves Taveira

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Esta proposta tem como objetivo continuar o monitoramento e análise do mercado de trabalho nacional, com
detalhamento e ênfase em Governador Valadares e região. O programa engloba extensão através de
divulgação de forma simplificada de análises do mercado de trabalho realizada por pesquisadores
especializados. O programa se subdivide em quatro grupos de ações: i) treinamento de alunos de graduação
na análise do mercado de trabalho; ii) análise do mercado de trabalho e apresentação dos resultados de
forma simplificada em site; iii) apresentação dos resultados e oferta de possíveis treinamentos sobre os dados
e análises; iv) discussão e debate dos resultados com formuladores de políticas públicas.
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Atenção às Crianças Portadoras de Enurese e Disfunção do Trato Urinário Inferior

José Murillo Bastos Netto

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Os distúrbios miccionais encontrados na infância são vários. Dentre os principais podemos destacar a
enurese noturna, a disfunção do trato urinário inferior (DTUI) e a bexiga neurogênica. Crianças que perdem
urina (incontinência) durante o dia têm baixa auto-estima, sentimento de inferioridade, e menor tendência a
demonstrar atitudes positivas, além de menos paciência e tolerância do que aquelas que não perdem urina.
Uma pesquisa com crianças de uma escola mostrou que “urinar nas calças” é um dos mais catastróficos
eventos que ocorrem na vida de uma criança. Esta perda urinária é denominada de disfunção do trato urinário
inferior. A DTUI é mais evidenciada em meninas entre os 3 e os 7 anos de idade e, além da incontinência
urinária diurna é caracterizada clinicamente por polaciúria, urgência miccional ou por esvaziamento vesical
infrequente, numa fase em que a criança já completou o seu treinamento miccional e na ausência de infecção
urinária. Na tentativa de reter a urina na bexiga e evitar a perda urinária, a criança tende a contrair a
musculatura pélvica propositadamente, o que gera um ambiente de alta pressão vesical, favorecendo a
infecção urinária, hidronefrose e consequente lesão renal. Atualmente a DTUI é a maior causa de infecção
urinária em crianças acima de 2 anos de idade.

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. Aos 10 anos
de vida , cerca de 5% das crianças ainda apresentam enurese e, aos 15 anos, 1% dessas crianças. A enurese
noturna ocorre com maior freqüência nas classes sociais mais baixas. A presença de psicopatologia é pouco
comum em pacientes com enurese. Geralmente os distúrbios psicológicos encontrados nessas crianças e
adolescentes são uma conseqüência, e não causa, da enurese noturna. 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. Um trabalho realizado por Hinde et al., 1995, mostra que as crianças com enurese têm índices
de auto-estima, auto-imagem e relação com outros menores, até mesmo, que crianças com doenças crônicas
e debilitantes. 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. O tratamento e
acompanhamento sistemáticos dessas crianças podem levar a uma diminuição do gasto público e acelera o
tempo de cura, bem como proporcionar uma melhora da adequação psicossocial dessas crianças.
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Atenção às Crianças Portadoras de Bexiga Neurogênica

José Murillo Bastos Netto

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A bexiga neurogênica ocorre em pacientes com lesão neurológica, sendo a maioria dos casos por disrafismo
espinhal, sendo a mielomeningocele o tipo mais frequente. Essas crianças normalmente possuem lesões em
outros órgãos e sistemas, principalmente o neurológico, osteomuscular e gastrointestinal (constipação
intestinal e/ou encoprese). Crianças com disfunção vesical neurogênica têm risco elevado de infecção urinária
de repetição e de deteriorização da função renal se não tratadas adequadamente, além de em grande parte
dos casos apresentarem incontinência urinária associada. Portadores desse tipo de patologia geralmente têm
uma qualidade de vida prejudicada devido suas condições físicas e necessitam de suporte médico
multidisciplinar.
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Abordagem biopsicossocial no tratamento da dor lombar crônica

Claudia Helena Cerqueira Marmora

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

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

Resumo

A dor lombar crônica não específica é um problema de saúde atingindo cerca de 80% da população mundial
em algum momento da vida e no Brasil é a primeira causa de pagamento de auxílio-doença (Waddell et
al.;2004). Está associado à redução do desempenho funcional, alterações emocionais, cognitivas e sociais e
redução da qualidade de vida. Dessa forma, torna-se fundamental o desenvolvimento de estudos e frentes de
trabalhos que abordem essa condição. O projeto de extensão “Abordagem biopsicossocial no tratamento da
dor lombar crônica¨ surge de pesquisas e de tratamentos, que abordam a temática dor lombar, em andamento
na Unidade de Reabilitação do Hospital Universitário de Juiz de Fora – Unidade Dom Bosco. Essa unidade
configura um cenário de aprendizagem que aproxima alunos da realidade da comunidade e sociedade e a
Extensão amplifica o processo educacional não formal de aprendizagem com possibilidade de aplicar a teoria
vista em sala de aula na prática, desenvolvendo habilidades (Rodrigues et al., 2013). Logo, o bolsista e o
voluntário envolvidos neste projeto de extensão, além de se aprofundar na abordagem biopsicossocial da dor
lombar, colocará em prática todo o conhecimento teórico acerca do processo de reabilitação desses
pacientes. Esse Projeto de Extensão buscará beneficiar por meio dos atendimentos de fisioterapia, através de
um Programa de Educação em dor associado a um protocolo de exercícios, indivíduos com dor lombar da
lista de espera da Unidade de Reabilitação do Hospital Universitário – Unidade Dom Bosco, bem como alunos
e trabalhadores da UFJF e HU-UFJF, com dor lombar crônica, além da participação de docentes e discentes
do curso de fisioterapia da UFJF e profissionais do HU-UFJF. A implementação do projeto permitirá fortalecer
a relação sociedade – Universidade proporcionando melhoria da qualidade de vida do cidadão com
rompimento das barreiras da sala de aula e o compartilhamento de informações.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ações educativas no Museu Ferroviário de Juiz de Fora.

Mariana Rodrigues Da Costa Neves

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto destina-se a elaborar ações  educativas junto ao Museu Ferroviário de Juiz de Fora, com o intuito de
conscientizar a população sobre a importância da proteção do seu patrimônio. Essas ações visam descortinar
significados através do estímulo de diferentes sentidos, realçando histórias e características culturais locais,
fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores da cidade. Por meio da interpretação do acervo
museológico do museu, buscar-se-á ressaltar saberes e fazeres culturais associados à ferrovia, valorizando o
patrimônio local e a experiência do visitante. Ao promover uma visita que dialogue com o visitante e não
apenas o informe, procura-se criar um espaço que provoque e desperte novas atitudes e valores a respeito
das transformações culturais, sociais e econômicas associadas à ferrovia. Nesse sentido, uma melhor
compreensão e apreciação do museu pode encorajar a preservação da memória e da herança cultural deste
importante patrimônio da cidade.
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Telediabetes: alternativa para capacitação em insulinoterapia?

Lize Vargas Ferreira

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto visa promover a capacitação de profissionais de saúde no manejo de insulinoterapia através de
videoaulas e teleconsultoria para aprimorar o atendimento as pessoas com diabetes no âmbito da atenção
primária.
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Atenção à saúde metabólica da gestante

Lize Vargas Ferreira

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Atendimento especializado a gestantes com diabetes, no segundo andar do HU-CAS, às quartas-feiras, 13-
17h, além de realização de ações educativas
a respeito de hábitos saudáveis de vida para esse público
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Cuidado multiprofissional à saude metabólica de crianças e adolescentes

Lize Vargas Ferreira

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Objetivo: proporcionar orientações de vida saudável e atendimento a crianças e adolescentes
Metodologia: Atendimento multiprofissional a crianças e adolescentes com doenças endocrinológicas, em
especial o excesso de peso, às quartas-feiras, de 15-18h, no segundo andar do Hu-CAS. As consultas serão
agendadas pela secretaria de saúde.
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Pranchas de Comunicação Alternativa para uso Hospitalar

Mylene Cristina Santiago

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Esse projeto surge no contexto da pandemia de coronavírus que estamos vivenciado nos dias atuais. Com
base nas experiências de outros países que atravessaram e vem atravessando a crise, tem sido evidenciado
que durante uma internação hospitalar, alguns pacientes podem fazer uso de ventiladores mecânicos ou
passar por outros procedimentos que limitam ou impedem a comunicação oral. Pensando nisso, um grupo
multidisciplinar da UFRGS desenvolveu pranchas de comunicação alternativa com o objetivo de auxiliar esses
pacientes a expressarem suas necessidades. Nesse contexto, buscamos realizar junta a essa instituição, um
acordo de cooperação para desenvolver o projeto nos hospitais do município de Juiz de Fora.
A equipe da UFGRS descata que os cartões utilizam símbolos gráficos para permitir que o paciente
comunique sentimentos, elabore perguntas simples, responda questionamentos feitos por familiares ou pela
equipe de saúde e faça solicitações – de água ou um cobertor, por exemplo. Assim, apontando para símbolos
ou para letras nos cartões, o paciente pode construir pequenas frases ou indicar necessidades à equipe
hospitalar ou aos acompanhantes. “Chamamos de pranchas temáticas essas feitas para um determinado
contexto, como o hospitalar, assim reúnem os símbolos mais específicos para esse uso”.
Os objetivos da proposta são: divulgar as pranchas de comunicação nos hospitais de Juiz de Fora; promover
capacitação aos profissionais da saúde quanto ao uso das pranchas de comunicação; oportunizar
comunicação dos pacientes que necessitem de comunicação alternativa durante o período de internação
hospitalar.
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'Salve o seu Dente: Ensinando os educadores a ensinar'

Valdir Cabral Andrade

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O trauma dentário na infância ocorre, na maioria das vezes, durante o período escolar e a conduta tomada
pelos cuidadores, após o acidente influencia diretamente no prognóstico. Esse projeto tem como objetivo
avaliar o conhecimento dos educadores de escolas, sobre quais condutas tomariam frente ao trauma dental
em crianças. Para isso, será realizado na primeira fase um estudo, onde será aplicado um questionário de 12
questões objetivas a educadores e professores de 7 escolas, entre as mesmas, instituições públicas e
privadas do Município de Governador Valadares, que lecionam crianças de 4 a 11 anos, a fim de avaliar o
perfil dos mesmo e a conduta diante situações emergenciais de trauma dentário nos escolares. A projeto teve
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Juiz de fora, via plataforma Brasil.
Com o resultado da primeira fase, espera-se compreender o conhecimento dos profissionais docentes em
relação ao traumatismo dentário, suas variáveis e desdobramentos. Serão confeccionados materiais didáticos
como medida educativa sobre o tema, no intuito de prevenir traumas e aprimorar a conduta nesse tipo de
lesão, iniciando a segunda fase do projeto.
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O perfil @historiadamoda.ufjf no Instagram: divulgação científica e história pública

Maria Claudia Bonadio

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O projeto visa difundir ações de pesquisa do grupo História e Cultura de Moda e de outros pesquisadores com
temas afins através da elaboração de postagens de até 2200 caracteres para o perfil @historiadamoda.ufjf no
Instagram. O referido grupo é cadastrado no CNPq e sediado na UFJF, atuando principalmente no Programa
de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens. Os posts incluem, além do texto, imagens relacionadas à
pesquisa (mínimo uma, máximo 10) ou tema abordado e ainda referências bibliográficas acerca do
tema/pesquisa tratado no post. O objetivo é partilhar de modo rápido, porém consistente, resultados das
pesquisas sobre História da Moda realizadas no âmbito do referido Grupo de Pesquisa da UFJF e por outros
pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Além de divulgar pesquisas concluídas ou em andamento, bem
como bibliografia sobre os temas abordados, o perfil funcionará também como uma espécie de base de
referência para busca de informações sobre História da Moda. A ideia é levar o conhecimento produzido na
UFJF e em outras universidades brasileiras ou estrangeiras ao público interessado no tema nas mais diversas
regiões do Brasil e países de língua portuguesa, e que, entretanto, não seja necessariamente especialista. O
perfil já está em funcionamento e tem acesso gratuito. Todos os posts, mesmo aqueles enviados por
colaboradores estrangeiros, são publicados em português. Atualmente os posts são publicados de segunda à
sábado. O perfil publica ainda vídeos de curta duração via IGTV sobre temáticas relacionadas à História e
Cultura de Moda. Atualmente o canal está com aproximadamente 1700 seguidores e tem 70 publicações (as
postagens se iniciaram no dia 20 de março de 2020)
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ORIENTA COVID - GOVERNADOR VALADARES

Milena De Oliveira Simoes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, apresentando um quadro clínico que
varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Cerca de 80% dos pacientes podem ser
assintomáticos e 20% dos casos podem requerer algum grau de assistência hospitalar. Com a crescente
progressão de casos no Brasil somada a desinformação da população quanto às questões acerca da doença,
o Projeto Orienta Covid - GV busca ser um instrumento de auxílio à Secretaria de Saúde do município de
Governador Valadares-MG no apoio à população com sintomas de síndromes gripais, principalmente da
COVID-19. O projeto busca orientar sobre medidas preventivas, dúvidas terapêuticas, métodos diagnósticos e
onde procurar atendimento em casos de necessidade. Com isso, o programa pretende contribuir para o
achatamento da curva de contágio e propiciar o contato do acadêmico de medicina com um ambiente de
crise, favorecendo seu aprendizado e desenvolvimento profissional. Para isso, os acadêmicos terão um
processo de treinamento com leitura de manuais e realização de cursos; reuniões com o repasse da estrutura
e apresentação da dinâmica do município; e, revisão dos principais pontos da doença e do seguimento em
Governador Valadares. A equipe será composta por 3 professores coordenadores, 2 preceptores/plantonistas,
3 diretores acadêmicos e 40 acadêmicos voluntários. Após o período de treinamento, os acadêmicos serão
divididos em uma escala de plantões feita semanalmente. Serão 3 turnos de atendimento através de uma
linha telefônica 0800: manhã, início da tarde e final de tarde/início da noite, de segunda a sexta-feira. Cada
plantão contará com a presença de 4 acadêmicos e 1 preceptor/plantonista (obrigatoriamente). A duração
total do projeto será de 6 meses.
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Fortalecimento institucional de Associações e Cooperativas Populares de Catadores de Material Reciclável no
Vale do Rio Doce e Zona da Mata

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto está vinculado ao Programa de Extensão Ambiente-se e atende algumas associações e uma
cooperativa de catadores de material reciclável instaladas no Vale do Rio Doce e Zona da Mata Mineira,
sendo elas: ASCANAVI/Governador Valadares, ASCARF/Governador Valadares, ASCAREMA/Mathias
Lobato, ASMARC/Caratinga, ASCAJUF/Juiz de Fora; e Cooperativa AGUAPÉ/Manhumirim. Os atendidos
recebem assessoria jurídica para os empreendimentos econômicos solidários (EES) e para as famílias dos
associados e cooperados. Também é promovida a formação em Economia Solidária (ES) por meio de
oficinas, presenciais ou remotas, sincrônicas ou não.
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Saúde para todes: inclusão das pessoas transgênero no sistema público de saúde.

Larissa De Freitas Bonomo

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A população transgênero tem ganhado reconhecimento e visibilidade no Brasil nos últimos anos devido à luta
de movimentos sociais, a sua afirmação política e a sua construção enquanto sujeito social. Vale destacar
importantes legislações que foram promulgadas para esse público pelo Ministério da Saúde, citando-se a
portaria nº 1.820 de 2009 que lançou a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, a portaria nº 2.836 de 2011
que lançou a Política Nacional de Saúde Integral LGBT e a portaria nº 2.803 de 2013 que criou o processo
transexualizador. Por outro lado, o Brasil ainda segue na liderança de violência e assassinatos de travestis e
transexuais em todo o mundo. Além de homicídios, esse público vivencia em algum momento da sua vida um
comportamento suicida devido à discriminação, à invisibilidade, à falta de apoio familiar e ao difícil acesso à
saúde. No que diz respeito ao acesso à saúde, o desrespeito ao nome social, a transfobia, a travestifobia e a
patologização das identidades são os obstáculos enfrentados que contribuem para evasão do sistema público
de saúde e para a busca por automedicação e procedimentos não convencionais. O objetivo deste trabalho é
fomentar ações de educação em saúde para inclusão das pessoas transgênero no sistema público de saúde;
orientar e sensibilizar os profissionais de saúde e a gestão em saúde para o atendimento às pessoas
transgênero; criar redes de debate e compartilhamento que agreguem temas como justiça de gênero e direitos
em saúde da população LGBTQIA+; mobilizar parcerias com movimentos LGBTQIA+; empregar a pesquisa-
ação para realizar um diagnóstico do acesso à saúde pelas pessoas transgênero, com a participação
colaborativa dessa população nas definições dos problemas e das estratégias de ação que visem a atender
as necessidades específicas em saúde do público transgênero do município. Para alcançar estes objetivos,
será formada uma equipe com docentes e discentes do Instituto Ciências da Vida (ICV) da Universidade
Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares que desenvolverá um planejamento de atividades
com usuários transgênero e profissionais da saúde dos serviços públicos de saúde, com a mobilização do
movimento LGBTQIA+ para a realização de estratégias de divulgação e orientação em saúde, oficinas
temáticas e rodas de conversa. No âmbito da proposta do diagnóstico de acesso à saúde, será empregada a
realização de entrevistas individuais semiestruturadas e grupos focais com indivíduos transgênero e
profissionais de saúde. Espera-se que os conhecimentos gerados e as mudanças iniciadas contribuam para
proporcionar um atendimento humanizado às pessoas transgênero no município.
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Formação em Economia Solidária e Assessoria Jurídica a associações e cooperativas de assentamentos
rurais do Vale do Rio Doce

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto está vinculado ao Programa de Extensão Ambiente-se e atende algumas associações e uma
cooperativa de assentamentos rurais no Vale do Rio Doce, sendo elas: ACOAL/Periquito,
ACOOPAEB/Campanário-Jampruca, APIFIC/Tumiritinga, ACOOPAJ/Tumiritinga, ASCOTERRA/Tumiritinga e
ASCOVALE/Regional. Os atendidos recebem assessoria jurídica para os empreendimentos econômicos
solidários (EES) e para as famílias dos associados e cooperados. Também é promovida a formação em
Economia Solidária (ES) por meio de oficinas, presenciais ou remotas, sincrônicas ou não.
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Solidariedade em ação: confecção de máscaras no enfrentamento ao novo Coronavírus.

Schirley Maria Policario

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Ministério Publico do Trabalho tem atuado em todo o Brasil, por meio de destinação de recursos oriundos
de suas ações judiciais ou acordos extrajudiciais, em beneficio de entidades públicas e privadas, como
objetivo de financiar ações de enfrentamento da atual crise de saúde pública, tanto mediante iniciativas de
prevenção como de mitigação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia.
Em Governador Valadares, o MPT  fez uma parceria com a UFJFGV a fim de custear ações voltadas para o
combate ao novo Coronavírus.
Uma vez que o uso da máscara reduz o contágio pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), agente causador da
COVID-19, o principal objetivo deste projeto é confeccionar 8.000 (oito mil) máscaras de pano para proteção
das vias respiratórios contra o coronavírus, bem como folhetos explicativos sobre uso e higienização das
máscaras. Para tanto, a equipe de docentes, técnicos administrativos e discentes envolvidos neste projeto é
responsável pela logística de compra dos materiais, do corte, da costura e da entrega das máscaras e dos
folhetos explicativos à entidades do terceiro setor que atendem pessoas em estado de vulnerabilidade social
em Governador Valadares e/ou que compõem o grupo de risco para complicações da COVID-19, como idosos
e portadores de doenças crônicas (diabetes, hipertensão, asma), bem como à comunidades indígenas da
região de Governador Valadares. Importante destacar que todas as recomendações das entidades
competentes serão seguidas rigorosamente para as referidas confecções.
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Acessibilidade curricular: o desenho universal para aprendizagem

Mylene Cristina Santiago

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O objetivo dessa proposta é promover acessibilidade curricular aos alunos com barreiras à participação e à
aprendizagem com base no desenho universal para a aprendizagem (DUA), cujos princípios potencializam
estratégias de ensino e formas de avaliação que se adequem a todos os alunos, de modo a que todos
possam aprender na via comum de educação.
O DUA se trata de uma abordagem curricular que procura reduzir os fatores de natureza pedagógica que
poderão dificultar o processo de ensino e de aprendizagem, assegurando assim o acesso, a participação e o
sucesso de todos os alunos.
Nossa metodologia consiste em desenvolver  planos de trabalho que têm em conta a diversidade dos alunos,
considerando: i) a forma de envolvimento/motivação dos alunos nas situações de aprendizagem; ii) o modo de
apresentação da informação; iii) a forma de avaliação dos alunos, permitindo que as competências e os
conhecimentos adquiridos possam ser manifestados de maneira diversa.
O público alvo é constituído por professores, alunos e demais atores das escolas públicas envolvidas no
projeto, que será desenvolvido a partir de grupos de grupos e planejamento nas instalações da Faculdade de
Educação e de atividades realizadas nos espaços escolares.
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Grupo de Estudo sobre Gerência e Lideramça em Saúde e Enfermagem na Atenção Oncológica

Maria Tereza Ramos Bahia

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Este projeto de extensão vem sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Oncológico Ltda, desde 2015.
Tem como objetivo promover estudos sobre gerência e liderança em saúde e em enfermagem para favorecer
o processo de cuidar em oncologia. São realizadas oficinas de sensibilização, cursos e outras modalidades
educativas para promoção do conhecimento. Alem disso, são desenvolvidos  projetos de pesquisa para gerar
novos conhecimentos sobre o processo de cuidar em oncologia.
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Saber Viver: Concepções e práticas sobre saúde e sexualidadede a estudantes adolescentes em Juiz de fora

Denise Gasparetti Drumond

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Introdução: A adolescência, fase de vertiginosas transformações biopsicossociais, está intrincada à formação
da personalidade e às manifestações sexuais. Esses fatores, somados à desinformação e ao contexto social
no qual estão inseridos, expõem os adolescentes a uma maior vulnerabilidade às Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs) e gravidez, condições que merecem especial atenção das políticas públicas de saúde.
Objetivos: O projeto de extensão e pesquisa  visa traçar o perfil sociocultural dos adolescentes e sua relação
com o conhecimento destes acerca das DSTs e contracepção, além de incentivar práticas sexuais seguras.
Metodologia: São realizadas palestras educativas e apresentação musical pelos discentes do curso de
Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) a alunos do nono ano do ensino fundamental junto
as  escolas públicas( rede municipal)  de Juiz de Fora. Aplicação de um questionário sobre o assunto ao
término da apresentação.
Público alvo:alunos do nono ano do ensino fundamental das  escolas públicas( rede municipal)  de Juiz de
Fora
Local de Realização: Escolas públicas municipais Juiz de fora
Horários de execução do projeto: turnos da  manhã, tarde e noite
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Podcast para ensino de Sociologia

Julio Cesar De Paula E Silva

DEP DE CIENCIAS HUMANAS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto propõe a produção de podcasts, que devem ser atualizados quinzenalmente após fase de criação
de pauta e pesquisa de material didático, versando sobre temas, categorias e conceitos da sociologia escolar,
a serem divulgados através de redes sociais e aplicativos de streaming, com previsão de alcance nacional
para a docentes que atuam na educação básica e nas licenciaturas de ciências sociais e sociologia. O
professor coordenador já dispõe de material adequado para gravação e edição dos programas em alto padrão
de qualidade, necessitando somente de auxílio e apoio para a realização do projeto. Dentre as etapas das
atividades que deverão ser desenvolvidas estão previstos desde a criação de pauta e a pesquisa de material
para os programas quinzenais, passando pela gravação e edição de arquivos de áudio, até a divulgação nos
meios virtuais e o mapeamento da audiência e os impactos do alcance do projeto. Como a transmissão do
material proposto será feita através da rede mundial de computadores, o caráter extensionista previsto com a
realização do projeto deverá atingir um alcance que vai além das áreas delimitadas pelo território local ou
regional previstas no âmbito de atuação da instituição acadêmica. Esperamos, com isso, estar criando
também uma importante de fonte de aquisição de experiência e de exercício de transposição didática para
o(s) discente(s) que poderão participar do projeto.
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INICIAÇÃO AO ATLETISMO

Jorge Roberto Perrout De Lima

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto Iniciação ao Atletismo tem como objetivo atender a crianças a partir de 12 anos de idade para
conhecer os primeiros passos do atletismo, aprendendo as provas de corridas, saltos e lançamentos.
Os treinamentos são as segundas, quartas e sextas-feiras, nos horários de 8:00 h e de 14:30 h. Não há taxas
de inscrição ou mensalidades. Os interessados devem procurar os professores, na pista de atletismo da
Faculdade de Educação Física, nos horários dos treinos.
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Competição esportiva: espaço voltado para o desenvolvimento sociocultural de jovens e adolescentes

Andre Luis Ferreira Miranda

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto "Competição esportiva: espaço voltado para o desenvolvimento sociocultural de jovens e
adolescentes" é oriundo do projeto "Preparação para a competição esportiva na escola". Tem como objetivo
formar, organizar e preparar equipes de esportes coletivos (futsal, handebol, basquetebol e voleibol) com
finalidade de participação em eventos esportivos da cidade e região, preparando adolescentes e jovens para
uma competição ética, fazendo desta experiência um espaço de formação para além dos aspectos técnicos e
físicos, contribuindo para a inserção social deste grupo. Reitera o objetivo do Colégio de Aplicação João XXIII,
enquanto Unidade Acadêmica, de manter o tripé educacional de qualidade – ensino, pesquisa e extensão.
Além disso, busca proporcionar aos jovens e adolescentes da comunidade a continuidade das experiências
nos esportes por meio do aprofundamento e treinamento; e fortalecer hábitos e valores relacionados à
formação dos participantes para a cidadania (cooperação e valorização das diferenças individuais). As
aulas/treinos acontecerão no C. A. João XXIII, em dois encontros semanais para cada um dos esportes
institucionalizados citados, distribuídos nos três turnos (manhã, tarde e noite). As turmas serão organizadas
conforme a idade e a experiência/conhecimento dos alunos em relação aos esportes. Ao longo do período de
vigência da bolsa, serão realizados eventos competitivos e a promoção de jogos amistosos, além da
participação em competições, envolvendo os alunos do projeto e outros de outras instituições, escolares ou
não, no sentido de promover o intercâmbio entre jogadores, compartilhar conhecimentos e enriquecer as
experiências.
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Atendimento nutricional de pacientes diagnosticados com hanseníase em municípios de alta endemicidade no
leste de Minas.

Dirce Ribeiro De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A hanseníase insere-se no grupo de doenças tropicais negligenciadas, que prevalecem em populações
vulneráveis, contribuindo para a continuação dos ciclos de pobreza, desigualdade e exclusão social. O estado
nutricional e o consumo alimentar inadequados podem contribuir para a progressão da doença e para a maior
susceptibilidade a co-infecções.
O Projeto tem como objetivo principal realizar atendimento nutricional dos pacientes com diagnóstico de
hanseníase provenientes de municípios de alta endemicidade no leste de Minas. O Projeto será desenvolvido
por professores com conhecimento na área, juntamente com estudantes de graduação e de pós-graduação
que por sua vez, terão a oportunidade de realizar diversas atividades para melhorar a qualidade de vida dos
pacientes e para a contribuir com a formação acadêmica dos alunos da UFJF-GV, o que permitirá que eles se
tornem no futuro profissionais com maior comprometimento social.
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Pés de Valsa: danças de salão UFJF

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto “Pés de Valsa: danças de salão UFJF” tem como objetivo oferecer um espaço de vivências e de
troca de experiências corporais enfocando o universo das danças de salão envolvendo a comunidade interna
e externa à UFJF. Desenvolver processos de formação inicial e continuada nessa área de conhecimento
(teórica e prática) é outro foco relevante da ação. O projeto acontece na Faculdade de Educação Física e
Desportos e se estrutura em quatro grupos: Iniciante 1 e 2: aulas de fundamentos básicos de dança de salão
(bolero, forró e samba); Intermediário1: aulas de dança de salão de nível intermediário (bolero, samba, forró,
soltinho, tango e outros); Grupo de Apresentações – Cia de Dança de Salão Pés de Valsa: grupo de dança
voltado para apresentações coreográficas e divulgação da arte da dança. Maiores informações pelo e-mail
neilfranco010@hotmail.com.
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Testagem de uma intervenção psicológica via internet para pacientes com Ansiedade Social

Lelio Moura Lourenco

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O transtorno de ansiedade social é caracterizado pelo medo excessivo de situações sociais ou de
desempenho, nas quais as pessoas possam ser escrutinadas, julgadas, embaraçadas ou humilhadas por
outras. Devido aos sintomas presentes no transtorno, a internet se tornou uma ferramenta conveniente para
os ansiosos sociais, que se utilizam da comunicação através de textos com o intuito de permitir a esquiva de
alguns aspectos geradores do medo nas situações sociais. Assim, a internet pode apresentar diversas
vantagens no contexto de interação, entretanto aumenta a evitação social quando ocorre de maneira
continuada. Uma alternativa para tal questão seria o desenvolvimento de intervenções psicológicas auto
administradas baseadas na internet. O presente estudo visa testar a eficácia, na população brasileira acima
de 18 anos, do protocolo de tratamento online para ansiedade social de Stangier, Heidenreich, e Peitz (2003).
A população em estudo será selecionada através dos meios virtuais. Para tal, serão utilizados alguns
instrumentos no pré e no pós teste, entre eles: a) Mini-Inventário de Fobia Social (Mini-SPIN); b) Questionário
de Ansiedade Social para Adultos (CASO-A30); c) Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9); e d) Avaliação do
nível de satisfação adaptado de Titov et al. (2008). A análise dos dados será realizada por meio do pacote
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e seguirá todos os preceitos éticos necessários.
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Moradia Legal no Entorno da UFJF

Bruno Stigert De Sousa

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O presente projeto visa auxiliar a comunidade do entorno da UFJF na regularização jurídica de imóveis,
buscando concretizar o direito fundamental de
propriedade, previsto no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, mediante a obtenção do respectivo
título, e, por conseguinte, viabilizar o
exercício do direito social à moradia, previsto no artigo 7º também da Constituição Federal. Também tem
como objetivos integrar a comunidade aos
docentes e estudantes participantes das atividades propostas.
A metodologia proposta enseja o cumprimento de várias etapas, precipuamente as seguintes: 1. Oferecimento
de capacitação aos discentes, no âmbito
da Faculdade de Direito, mediante realização de workshop no interregno dos dois primeiros meses do projeto,
para conhecimento dos procedimentos
necessários para a regularização da propriedade imobiliária, envolvendo os docentes participantes e parcerias
públicas e privadas, inclusive com
empresas juniores da UFJF. 2. Elaboração de formulário para atendimento, para melhor identificação dos
sujeitos ou famílias em situação de baixa
renda que venham a apresentar interesse na regularização imobiliária. 3. Organização do trabalho em equipe,
de natureza interdisciplinar, para
atendimento ao público, envolvendo discentes e docentes de diversas áreas do Direito. 4. Desenvolvimento
de material para divulgação do projeto junto
à comunidade. 5. Promoção de eventos voltados às comunidades do entorno da UFJF, com o envolvimento
do Instituto Beneficente Peron e de
associações de bairro, para conscientização da importância da regularização imobiliária e captação dos
possíveis interessados. 6. Divulgação do horário
de atendimento ao público, a ser realizado no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF. 7.
Encaminhamento de casos controvertidos
ao Escritório Escola do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF, para propositura das
ações judiciais cabíveis, ou ao respectivo
Núcleo de Mediação, para pacificação dos conflitos detectados, principalmente aqueles decorrentes de
relações familiares e de vizinhança. 8.
Elaboração de relatórios periódicos das atividades realizadas na execução do projeto.
9. Publicização à comunidade atendida e à comunidade acadêmica dos resultados obtidos, inclusive mediante
a participação em seminários.
Espera-se efetivar a regularização imobiliária de expressivo número de interessados, em favor de famílias de
baixa renda do entorno da UFJF;
conscientizar a referida comunidade e os discentes envolvidos acerca da importância da regularização
imobiliária, de modo a fomentar o fortalecimento
de uma cultura jurídica mais atenta em tal sentido; favorecer a concretização do direito fundamental de
propriedade e do direito social à moradia, a
segurança jurídica, a organização do espaço urbano, a adequação de cadastros e registros públicos e a
eficiência dos serviços públicos essenciais.
Informações:
Núcleo de Prática Jurídica da UFJF - Tel.: (32) 3215-5654
Professor coordenador: brunostigert@gmail.com
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Ferramenta Colaborativa para Avaliação Automatizada de Textos em Português no Ambiente Educacional

Fabricio Martins Mendonca

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A redação de textos em português, ou seja, o processo de escrita ainda é um dos problemas e desafios para
educação no Brasil nos diferentes níveis de ensino, seja no fundamental, médio e superior. Um dado
estatístico do ENEM de 2018 registrou que 529.373 candidatos zeraram a redação e apenas 250 atingiram a
pontuação máxima. Além da questão da escrita, outro grande desafio é o processo de correção de textos
(redações ou ensaios) dos alunos dos diferentes níveis de ensino. Esse processo é trabalhoso e caro, já que
demanda um grande número de avaliadores, o treinamento destes e, em geral, estão suscetíveis a falibilidade
humana. A evolução, científica verificada nos últimos anos, nas áreas de Processamento de Linguagem
Natural, Estatística e Inteligência Artificial tem apontado direcionamentos interessantes e feito surgir soluções
viáveis para um processo de avaliação e pontuação automatizada de textos em linguagem natural,
principalmente, em ambientes educacionais através de softwares para este fim. Nesse sentido, o presente
projeto de extensão tem como objetivo principal desenvolver uma ferramenta colaborativa para avaliação e
pontuação automatizada de textos em português no ambiente educacional. Como metodologia de pesquisa,
serão empregadas técnicas de Processamento de Linguagem Natural e Aprendizado de Máquina afim de
analisar conjuntos de textos em português em avaliação educacional e pontuá-los em categorias discretas
correspondentes às notas possíveis, por exemplo, de 1 a 10. A avaliação a ser realizada pela ferramenta
proposta usará como base corpus conhecidos da língua portuguesa e irá contar com a participação de
avaliadores humanos, professores e alunos em estágio docência, para validar os resultados obtidos com a
ferramenta. Como resultados esperados do projeto, espera-se que este possa obter resultados significativos
do ponto de vista estatístico com a avaliação e pontuação dos textos analisados e, dessa forma, contribuir um
pouco com a redução de trabalho e custos do processo de correção de ensaios ou redações em alguns
ambientes educacionais.
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Um olhar para o cuidador: Apoio e orientação para cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer e
outras demências

Ana Laura Maciel Almeida

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto visa aperfeiçoar os cuidados com aqueles que sofrem de doenças neurodegenerativas, com
destaque para a Doença de Alzheimer, por meio de consulta clínica, avaliação neuropsicológica e orientação
aos cuidadores dos pacientes atendidos no ambulatório de neurocognição do serviço de Neurologia do
HU/UFJF. A abordagem começa na sala de espera, onde serão aplicados questionários que envolvem
perguntas aos acompanhantes acerca da qualidade e condições de vida tanto do paciente como do cuidador,
e também questões sobre conhecimentos expostos nas palestras ministradas. Além do contato semanal,
serão realizadas reuniões mensalmente com os cuidadores para que assuntos de sua escolha sejam
abordados, desde aspectos legais e morais a orientações a respeito do cuidado.
Fundamentação teórica: Com a transição epidemiológica, a expectativa de vida da população vem elevando-
se cada vez mais, o que se reflete em maior incidência e prevalência de doenças neurodegenerativas. O
comprometimento da memória, uma das principais áreas afetadas pelas doenças neurodegenerativas,
ocasiona impacto negativo na qualidade de vida do paciente,  tornando-o dependente de seus familiares para
a realização de atividades diárias. Familiares estes que, no geral, não estão preparados para a realização
dessa função e apresentam inúmeras dúvidas e dificuldades em relação a esse tipo de cuidado. Assim, este
projeto apresenta um papel social relevante: educar os cuidadores a lidarem de forma mais adequada com a
realidade das síndromes demenciais. Tal processo se dará através de palestras semanais, na sala de espera
do ambulatório de neurocognição do Serviço de Neurologia HU/UFJF, e reuniões mensais, que contarão com
estratégias audiovisuais, como banner, panfletos e vídeos.
Objetivos: Consultar e avaliar cognitivamente os pacientes com queixas cognitivas acompanhados no Serviço
de Neurologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) e educar e
orientar os cuidadores quanto às manifestações mais recorrentes das síndromes demenciais e suas
respectivas abordagens terapêuticas.
Metodologia: Atendimento clínico especializado com abordagem multiprofissional (neurológica e psicológica);
aplicação de um questionário para a avaliação do conhecimento dos acompanhantes a respeito do cuidado
com objetivo de se conhecer suas principais dúvidas e dificuldades e treinamento de cuidadores sobre rotina,
alimentação, canais de comunicação com o paciente, direitos e deveres dos cuidadores por meio de palestras
com linguagem acessível para o público-leigo, sendo estas acompanhadas de recursos audiovisuais.
Público-alvo: Cuidadores e pacientes com doenças neurodegenerativas que frequentam o Serviço de
Neurologia do HU/UFJF.
Local de realização: Sala de espera do Ambulatório de Neurocognição do HU/UFJF e Auditório Professor
Gilson Salomão do HU/UFJF – unidade Santa Catarina.
Horário de execução: As salas de espera serão realizadas toda terça-feira, semanalmente, de 7h às 12h. As
reuniões mensais ocorrerão de 8h às 12h de acordo com as datas disponíveis no auditório supracitado.
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Intervenções educativas para saúde física e qualidade de vida de adultos e idosos.

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O processo de envelhecimento no ser humano possui características multifatoriais. É um problema complexo
que abrange fatores biológicos, psicológicos, econômicos e sociais. Este processo gera efeitos que podem
evoluir para a irreversibilidade, em uma sequência que se inicia com a perda de capacidade funcional e da
qualidade de vida, causando dependência nas atividades de vida diária. O desastre de Mariana, ocorrido em
novembro de 2015, afetou imensamente o município de Governador Valadares. Neste sentido, a população
local foi submetida a uma série de desafios físicos, psicológicos e de mobilidades, o que pode ter afetado a
saúde física e mental desses moradores. A prática regular de atividade física e as terapias comportamentais
têm se mostrado bastante benéficas para a melhora da qualidade de vida. O objetivo deste projeto de
extensão será estimular e dar condições para a prática segura de atividade física e oferecer atividades
educativas com orientações em relação à adoção de um estilo de vida ativo, visando à melhora da qualidade
de vida da comunidade atingida pelo desastre de Mariana. Este projeto se encaixa na Grande área da Saúde,
atendendo a demanda de saúde mental e apoio psicológico aos atingidos, além disso, é uma interface do
Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI) da UFJF-GV. O presente projeto de extensão oferecerá
atividades gratuitamente aos idosos de grupos sociais afetados pelo desastre durante eventos de saúde e
ações de extensão realizados na cidade de Governador Valadares. Estes eventos poderão ocorrer por
demanda espontânea (solicitações de grupos de idosos) ou por demanda ativa (através da organização e
execução de feiras de saúde). Serão aplicados dois questionários para conhecer melhor a população afetada
pelo desastre de Mariana e, desta forma, oferecer orientações e atividades mais adequadas: Escala do Índice
de Satisfação com a Vida para a Terceira Idade (LSITA); e 12-Item Short Form Health Survey (SF-12) para
avaliação da qualidade de vida. Todas as atividades desenvolvidas terão caráter educativo e prático,
incluindo: informações sobre riscos e benefícios da prática de atividade física, informações sobre as doenças,
informações sobre a importância da adoção de um estilo de vida ativo e aulas com diferentes características
(alongamentos, exercícios aeróbicos e de resistência, atividades rítmicas e recreativas, palestras educativas
em relação à qualidade de vida), visando à melhora da qualidade de vida. Contato para maiores informações
sobre o projeto: andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
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Vivenciando a gestão da Atenção Primária em Saúde no SUS Juiz de Fora

Beatriz Francisco Farah

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Apresentação do projeto, Apresentação da Subsecretaria de APS aos acadêmicos. Inserção das acadêmicas
no trabalho. Operacionalização das atividades propostas: ambiência, diagnóstico do processo de trabalho,
planejamento. Seminário final com a apresentação dos resultados e entrega de Relatório técnico escrito.
Participantes: acadêmicos de enfermagem a partir do 6º período, mestrandos dos programas de pós
graduação de Enfermagem ou Saúde Coletiva da UFJF. O projeto funciona as quarta, quintas e sextas-feiras
em horário compatível com a instituição parceira.
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NIFRAM - Por elas: Oficinas de capacitação (ou aperfeiçoamento) para agentes da Rede de assistência à
mulher Vítima de Violência

Denis Alves Perdigao

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A violência contra a mulher em uma perspectiva de análise mais ampla pressupõe e consta em si vertentes
culturais da sociedade na qual os atores da mesma se inserem, bem como as questões das afirmações e
reafirmações de gêneros construídas. O que observa-se é que o enfrentamento da violência não ocorre de
maneira eficaz e que perdure ao longo do tempo se os diversos membros da rede de enfrentamento da
violência não se fizerem presente e ativos em sua atividade cotidiana e em suas construções estratégicas. É
com este olhar, que o presente projeto de extensão se propõe a trabalhar a integração e o fortalecimento da
Rede protetiva de atenção às mulheres em situação de violência em Governador Valadares. Tal objetivo será
buscado através da execução de capacitações interdisciplinares dos membros da mesma, com foco inicial nos
membros que estão na ponta do atendimento, como agentes comunitários de saúde, enfermeiros, assistentes
sociais e policiais. Esse projeto faz parte do programa de extensão NIFRAM, que também está sendo
proposto no presente edital, e é uma proposição de contribuição para a constituição de uma cultura de
equidade de gênero e de combate a práticas discriminatórias e melhoria do atendimento das mulheres vítimas
de violência pela rede pública de saúde.
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Nós Vídeos Universitários

Erika Savernini Lopes

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Nós Vídeos Universitários é um site homônimo de divulgação de vídeos universitários, promoção de concurso
virtual e disponibilização de material de apoio sobre produção audiovisual e leitura crítica e cidadã da mídia,
que se define também como atividade de extensão do Programa de Educação Tutorial (PET-FACOM). O
objetivo do site é dar visibilidade e estimular a produção universitária, bem como fornecer materiais e
metodologia de produção de vídeos no âmbito universitário e materiais para utilização, sob licenciamento
Creative Commons, em espaços de educação formais e informais. Além da promoção de concurso virtual e
disponibilização de espaço para publicização dos vídeos, o projeto se propõe a promover atividades de
produção audiovisual sob a forma de minicurso e/ou oficina. Saiba mais sobre esse e outros projetos do PET-
FACOM no site (https://www.petfacomufjf.com.br/)
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Gincana Ambiental

Maria Helena Rodrigues Gomes

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O projeto Gincana Ambiental tem sido desenvolvido desde 2012 junto a escolas públicas do ensino
fundamental com estudantes de 8º e 9º anos. A Gincana Ambiental consiste de um quiz, um circuito para
prova de habilidades físicas e concurso de redação. O quiz acontece em conjunto com a realização do circuito
preparado no Campo de Instrução do Exército Brasileiro e Centro de Educação Ambiental e Cultura
(CI/CEAC), parceiro deste projeto desde o início. As escolas recebem uma apostila com tema a ser trabalhado
na Gincana Ambiental e devem preparar um grupo de 10 alunos que irão participar das provas. Durante a
realização do circuito os estudantes devem responder questões relacionadas ao tema do ano com base na
apostila entregue as escolas. A escola cujo estudante for o autor da melhor redação receberá dois pontos na
pontuação final da Gincana. Vencerá a escola com maior pontuação considerando todas as etapas. O objetivo
da Gincana Ambiental é trabalhar com as crianças as questões ambientais com a finalidade de torná-las
cidadãs mais conscientes e serem agentes disseminadores dos conceitos e hábitos mais sustentáveis.
Também tem o intuito de colocá-los em contato com um ambiente preservado, que é a área do CI/CEAC. A
opção de realização de um circuito físico visa também à disseminação da importância da prática de exercícios
e o benefício dos mesmos. Além de ser um momento de integração entre alunos de graduação da UFJF
(representados por bolsistas de extensão e alunos do Grupo de Educação Tutorial do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária), alunos das escolas públicas e membros do Exército Brasileiro, correndo uma troca de
experiência e saberes entre esses grupos.
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Radar da Política Comercial

Carolina Rodrigues Correa Ferreira

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Radar da Política Comercial (RPC) é um projeto de extensão do departamento de economia da UFJF
campus Governador Valadares e tem como objetivo acompanhar periodicamente a adoção de medidas não-
tarifárias ao comércio internacional por países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). A
finalidade é facilitar o conhecimento e a compreensão das medidas pelos exportadores e importadores de
Governador Valadares e de todo o Brasil, permitindo que estes possam se adequar as mesmas.
O projeto também tem como escopo o acompanhamento e análise da balança comercial valadarense, visando
dar maior destaque ao comércio internacional da região, evidenciando os principais produtos exportados e
importados, oportunidades de expansão e possíveis deficiências do setor.
Por fim, o projeto almeja trazer informação aos empresários participantes do comércio internacional, bem
como para aqueles que desejam ingressar nesse mercado.
O RPC já está sendo desenvolvido desde 2017 e suas publicações podem ser acompanhadas em
http://www.ufjf.br/rpcgv.
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ATENDIMENTO NUTRICIONAL A PACIENTES COM EXCESSO DE PESO NA CLÍNICA ESCOLA DE
NUTRIÇÃO DA UFJF-GV

Gisele Queiroz Carvalho

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A transição nutricional, evidenciada em vários países do mundo, é caracterizada pela alteração no perfil
nutricional, com redução da prevalência de desnutrição e aumento do sobrepeso/obesidade, o que culminou
no consequente aumento da morbimortalidade por doenças cardiovasculares. O objetivo do presente projeto
de extensão será oferecer atendimento nutricional individualizado a pacientes com excesso de peso e com
risco elevado de desenvolvimento de doenças cardiovasculares da cidade de Governador Valadares-MG. A
população atendida corresponderá aos indivíduos que buscarem por atendimento nutricional na Clínica Escola
de Nutrição da UFJF-GV, de qualquer faixa etária, com Sobrepeso, Obesidade (Graus I, II ou III) ou pós-
bariátricos, com ou sem comorbidades, que possuam o objetivo de perda de peso, controle ou tratamento das
comorbidades e a adoção de hábitos alimentares saudáveis para a manutenção da saúde. Trata-se da
continuidade do projeto de extensão desenvolvido com essa população desde 2017, de modo a garantir o
seguimento desse tipo de prestação de serviço, em especial para a população que não possua acesso à
consulta com nutricionista. Previamente à data de início dos atendimentos, os alunos extensionistas serão
treinados e participarão da produção dos materiais a serem utilizados nas consultas e nas ações educativas.
Os atendimentos ocorrerão individualmente, em consultório próprio da clínica escola de nutrição da UFJF-GV,
quando serão realizados o acolhimento, a avaliação do estado nutricional e o planejamento da conduta
nutricional apropriada a cada paciente. Os alunos extensionistas serão responsáveis, também, pela prescrição
dietética e/ou orientação nutricional dos pacientes, sempre sob a supervisão do professor coordenador do
projeto. Os pacientes serão acompanhados sistematicamente, de acordo com a necessidade e os protocolos
recomendados para cada faixa etária e a presença de enfermidades. A qualidade do atendimento e os
indicadores de acompanhamento das consultas agendadas serão avaliados sistematicamente. Espera-se que
esse projeto contribua para a promoção da saúde da população de Governador Valadares-MG, bem como na
formação dos alunos extensionistas, aproximando-os da prática profissional e tornando-os mais críticos,
humanistas e sensíveis às demandas locais.
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LADO M

Murilo Ramalho Procopio

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto Lado M tem como escopo articular professores e estudantes da UFJF com estudantes
secundaristas de escolas públicas de Governador Valadares de forma a criar um espaço para debate e
construção de conhecimento, que vise a reconstrução da perspectiva dos sujeitos acerca das relações
desiguais de gênero, através da problematização de situações sociais vivenciadas e trazidas pelos atores do
projeto. A partir da realização de oficinas, rodas de conversa, debates, mostras de cinema, fotografia e ateliês
de construção buscar-se-á ampliar a visão crítica dos secundaristas e facilitar  o processo de auto-formação
de agente sociais de mudança. Após o seu funcionamento na Escola Estadual Dona Arabella nos primeiros
anos, o projeto se expande para outras escolas de Governador-Valadares, compartilhando as experiências
desenvolvidas com os profissionais, pais e alunos ao longo deste processo e se adequando à diferentes
realidades locais e perfis socioeconômicos.
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DIVULGAÇÃO DA VACINA CONTRA O HPV PARA JOVENS EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

Mauro Toledo Sirimarco

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Ministério da Saúde e Educação firmaram o programa Saúde na Escola e campanhas de divulgação na
mídia sobre vacinação contra o HPV são realizadas anualmente, contando com vários materiais educativos
que foram elaborados nesse sentido. A partir disso, a disseminação de informações de saúde no ambiente
escolar, torna-se um meio de alto potencial de conscientização de adolescentes a respeito de cuidados com a
saúde, como no caso da vacinação contra o HPV. Será realizada no Colégio de Aplicação João XXIII, escola
da rede pública de educação, a divulgação de informações acerca da ampliação da abrangência da vacina
HPV aos adolescentes do sexo masculino e feminino, bem como a importância dessa medida para a saúde da
população. Os principais objetivos são disseminar informações acerca da vacina quadrivalente (imunizando a
população quanto aos subtipos 6,11,16 e 18 do vírus) contra o HPV, conscientizar adolescentes sobre a
ampliação da vacinação do HPV, sanar possíveis dúvidas quanto a importância e a ação da vacina e
estimular adolescentes a se tornarem meios de disseminação acerca da ampliação do público vacinal contra o
HPV.
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Prevenção da anemia infantil: ações de educação em saúde para crianças até 5 anos e seus responsáveis em
creches de Governador Valadares, MG

Raquel Tognon Ribeiro

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A anemia é considerada um problema de saúde pública pois, segundo publicação da Organização Mundial da
Saúde em 2015, sua prevalência estimada na população mundial em 2011 foi de 24,8%, atingindo mais
gestantes, mulheres em idade fértil e crianças até 5 anos,  nas quais a deficiência de ferro é a principal causa
(WHO, 2015). Estudos no Brasil e em municípios do estado de Minas Gerais indicam prevalência de anemia
entre 30% e 40% em crianças abaixo dos cinco anos. Entre 2014 e 2018, nosso grupo desenvolveu projetos
de pesquisa e extensão em Estratégias Saúde da Família (ESF) do município de Governador Valadares  e os
resultados apontam uma prevalência de anemia em torno de 25% acompanhada de um desconhecimento dos
responsáveis sobre os sintomas e consequências da anemia no desenvolvimento da criança, além de uma
baixa porcentagem das crianças com 6-24 meses que estavam fazendo uso da suplementação de ferro
profilática. A anemia tem consequências no desenvolvimento das crianças, comprometendo o sistema imune,
a função cognitiva, o crescimento, o desenvolvimento neuropsicomotor e a aprendizagem.  Dessa forma,
entendemos ser de extrema importância a continuidade do trabalho de educação em saúde abordando a
prevenção da anemia nas crianças. A presente proposta de trabalho tem como campo de atuação as creches
municipais, com o intuito de facilitar o contato com os pais/responsáveis de crianças até 5 anos e fazer um
trabalho de educação diretamente com as crianças entre 3 a 5 anos, utilizando atividades lúdicas.
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Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência

Raquel Bellini De Oliveira Salles

DEP DE DIREITO PRIVADO-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O NÚCLEO DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA é um projeto de extensão da Faculdade
Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, em desenvolvimento desde julho de 2017,
coordenado pelas Professoras Raquel Bellini de Oliveira Salles e Aline Araújo Passos.

O QUE FAZEMOS
•Prestamos assessoria jurídica gratuita a pessoas com deficiência de baixa renda e suas famílias, operando
instrumentos de tutela individuais e coletivos;
•Realizamos pesquisa e monitoramento da evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial no tocante aos
direitos das pessoas com deficiência;
•Promovemos os direitos fundamentais das pessoas com deficiência por meio de mecanismos de informação
e de conscientização geral;
•Articulamos parcerias com instituições públicas e privadas para a realização de iniciativas conjuntas voltadas
à inclusão.

NOSSOS VALORES
Nossas ações são pautadas nos valores da universidade pública e na reciprocidade a ser estabelecida com a
sociedade, com vistas à formação humanista dos alunos e ao fortalecimento de uma consciência social
inclusiva.

FALE CONOSCO
Atendemos no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF, na Avenida Presidente Itamar
Franco, n. 988, Centro, Juiz de Fora, MG, mediante prévio agendamento pelo telefone (32) 3215-5654 ou pelo
e-mail extensaoufjf.pcd@gmail.com.

Professoras coordenadoras: raquel.bellini@ufjf.edu.br e aline.passos@ufjf.edu.br

ACOMPANHE NOSSAS NOTÍCIAS
https://www.facebook.com/direitospcdufjf/
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Atenção às crianças e adolescentes portadores de doenças do trato gastrointestinal

Lucelia Paula Cabral Schmidt

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Serviço de Pediatria do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU – UFJF) vem
apresentando uma demanda cada vez maior na área de Gastroenterologia Pediátrica. A crescente procura
pela especialidade se contrapõe à falta de profissionais disponíveis no atendimento à população, com amplo
conhecimento das queixas do trato digestivo. Aliado a isso, temos também a crescente complexidade das
patologias, nas diferentes faixas etárias pediátricas, a saber, lactentes, pré-escolar, escolar e adolescente.
Através do projeto de extensão para alunos da graduação do 7º. ao 9º. Período do curso de Medicina visa-se
promover o conhecimento de doenças tão prevalentes na população pediátrica, bem como desenvolver
habilidades e atitudes do futuro médico, com vistas à capacitação e qualificação que possibilitem o
desempenho ético e zeloso da especialidade sem perder de vista a formação completa de um médico
generalista. Além disso, é a oportunidade de trocar conhecimento, levar os conceitos e aprendizados
desenvolvidos no ambiente acadêmico à comunidade não universitária, e, consequentemente, os alunos que
participam desse tipo de atividade aprendem as necessidades, anseios, aspirações e saberes da comunidade.
O atendimento aos pacientes ocorre às segundas-feiras de 13 às 17 horas no 1º. Andar do Hospital
Universitário – Dom Bosco.
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Alfabetização científica: Formação dos estudantes do Ensino Fundamental para a cidadania

Andreia Francisco Afonso

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Este projeto tem como objetivo desenvolver diferentes atividades nas aulas de Ciências do Ensino
Fundamental, tais como: experimentos, estudos de caso, materiais de divulgação, Feira de Ciências, leitura
de revistas de divulgação científica, etc. Por meio dessas atividades, espera-se que os estudantes da
Educação Básica construam conhecimentos científicos que possam ser relacionados aos conhecimentos
escolares e mobilizados em situações do cotidiano. Além disso, a construção do conhecimento cientifico
poderá ser a base para a elaboração de argumentações, no sentido de compreender e tornar-se crítico sobre
as informações que são divulgadas pela mídia e redes sociais.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O Mundo do Trabalho em Narrativa Fílmica

Valeria Marques Lobo

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

"O Mundo do Trabalho em Narrativa Fílmica" é um projeto de iniciativa de professores vinculados ao
Laboratório de História Oral, Comunicação e Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem
por objetivo promover a reflexão e o debate em torno de questões relacionadas ao mundo do trabalho em
seus mais variados aspectos, em diferentes tempos e espaços, a partir de narrativas fílmicas nas quais o
Trabalho aparece como tema central. São realizadas mensalmente sessões abertas a todos os interessados.
Em cada sessão ocorre a reprodução de um filme seguida de debate em torno da obra apresentada e do
assunto abordado no filme. As sessões são realizadas nas dependências do Instituto de Ciências Humanas
(ICH) e, eventualmente, no Museu de Arte Murilo Mendes e em sedes sindicais. A programação é divulgada
mensalmente nos murais do Instituto de Ciências Humanas, junto a sindicatos com sede no município de Juiz
de Fora e em outros meios.
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Utilizando técnicas de Engenharia de Software para auxiliar na integração e testes de sistemas críticos para
monitoramento de barragens em Minas Gerais

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.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia da Universidade Federal de Juiz de Fora

Christianne Toledo De Souza Leal

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A Endocrinologia como especialidade médica, abrange o diagnóstico e o tratamento de várias doenças
crônicas como o diabetes mellitus tipo 1 e 2, dislipidemia e obesidade. Paralelamente, abrange o tratamento
de doenças tireoidianas, distúrbios do crescimento e da puberdade, doenças da hipófise, doenças do
metabolismo ósseo, doenças das glândulas adrenais e transtornos gonadais, incluindo alterações menstruais,
menopausa e Distúrbios androgênicos específicos do homem. O presente projeto pressupõe a atuação de
profissionais de forma integrada e comprometida com a comunidade, em diferentes ambulatórios da
especialidade (endocrinologia). Serão disponibilizadas consultas semanais em diversos ambulatórios
especializados no Hospital Universitário da UFJF, unidade Dom Orione (HU CAS). O aluno ligante também
participará da organização anual do Simpósio de Endocrinologia e Metabologia  na cidade de Juiz de Fora,
ações de extensão que sempre são promovidas pela equipe da Endocrinologia e Metabologia da UFJF além
da participação em projetos como Educação em escolas públicas de Juiz de Fora – solicitado pela
coordenadora da LIGA.
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RODA DE CONVERSA COM GESTANTES E CRIANÇAS

Sueli Maria Dos Reis Santos

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Roda de Conversa com Gestantes e Crianças é um projeto de extensão, com duração 12 meses, voltado para
gestantes, em vulnerabilidade social, atendidas pelo Grupo São José - Catedral Metropolitana de Juiz de Fora
tendo como objetivos promover espaço para troca de experiência e vivencia entre gestantes em
vulnerabilidade social e estudantes por meio da roda de conversa e oficinas de práticas educativas. Para o
desenvolvimento optou-se por realizar roda de conversa oferecendo espaço para com foco educativo pela
possibilidade de assegurar discussões e reflexões sobre temas relacionados à saúde da mulher e criança,
sobre cuidados à mulher no ciclo gravídico-puerperal, cuidados ao recém-nascido e criança. O processo de
avaliação ocorrerá após cada encontro e ao final de semestre, envolvendo as gestantes, estudantes e
coordenadores. O projeto apresenta uma proposta que se define como relação ensino, pesquisa e extensão
por possibilitar o processo educativo, científico e cultural. A relevância se apresenta a partir da intervenção
dos profissionais e estudantes da área de saúde junto à gestante que carece de assistência social devido à
baixa renda familiar, numerosa prole e dificuldade sociocultural, e, por oportunizar aos estudantes, por meio
das oficinas educativas, desenvolverem ações de promoção e saúde e a convivência com as gestantes.
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PJ Minas de Juiz de Fora 2019  - Parlamento Jovem

Jorge Gomes De Souza Chaloub

DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O PJ Minas de Juiz de Fora 2019 é uma proposta extensionista que tem por objetivo educar para a cidadania.
Seu público alvo são os estudantes do Ensino Médio de Juiz de Fora. O projeto já teve nove edições no
município de Juiz de Fora (iniciou em 2010), e é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais em parceria com a PUC-Minas e câmaras municipais das cidades participantes. Em Juiz de Fora, o PJ
Minas, desde o seu início, a Câmara Municipal convidou a UFJF a participar da empreitada. Cabe ao
Departamento de Ciências Sociais a seleção e treinamento dos alunos da UFJF para que eles atuem como
monitores. São eles que atuam junto aos secundaristas, ensinando sobre cidadania e o funcionamento do
Legislativo. A partir de sucessivas etapas de trabalho nos âmbitos municipal e regional nas quais os
secundaristas, com a supervisão dos monitores da UFJF, elaborarão, negociarão e votarão propostas de leis
sobre o tema deste ano: educação política na escola. O projeto será encerrado na Assembleia Legislativa do
Estado, em Belo Horizonte, quando Parlamentos Jovens de 130 cidades mineiras se reunirão para deliberar
as propostas que serão apresentadas como proposta popular à ALMG.
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FUTEBOL UFJF

Marcelo De Oliveira Matta

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto de Extensão "Futebol UFJF" destina-se aos jovens futebolistas considerados talentos, com idades
compreendidas entre 10 a 17 anos, com o propósito de estimulá-los o alcance de seu potencial esportivo,
através da participação de treinamentos e de competições. As atividades são desenvolvidas diariamente, pela
tarde e pela noite, de maneira programada, planejada e sistematizada, nas dependências da Faculdade de
Educação Física e Desportos da UFJF.
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Avaliação dos Parâmetros Glicêmicos e Cardiovasculares  e Orientação

Maria Aparecida Esteves Rabelo

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto será realizado com a comunidade circulante do campus da UFJF, comunidade carente da periferia
de Juiz de Fora e cidade vizinhas, visando à prevenção da instalação da Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão
Arterial através da educação em saúde (palestras, discussões e dinâmicas) sobre os fatores de risco para a
instalação da doença.  Os alunos de enfermagem orientarão aos participantes quanto a importância de uma
alimentação saudável e adequada e realizará o teste de glicemia e aferição da pressão arterial  com os
participantes interessados.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Vereadores Mirins 2020: democracia, participação política e direitos humanos em Juiz de Fora

Christiane Jalles De Paula

DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto Vereadores Mirins 2020 é uma parceria da Universidade Federal de Juiz de Fora com a Câmara
Municipal de Juiz de Fora. Seu objetivo é a promoção da democracia, participação política e direitos humanos
para jovens da cidade de Juiz de Fora. O projeto é executado em escolas públicas e privadas da cidade,
tendo como público-alvo estudantes do Ensino Fundamental II, isto é, alunxs dos oitavo e nono anos. As
atividades do projeto são desenvolvidas nas escolas participantes, na universidade e no plenário da Câmara
Municipal. Os eixos do projeto são três: democracia, participação política e direitos humanos. O primeiro eixo
é o da democracia, no qual são explorados com os estudantes os fundamentos de uma sociedade
democrática: pluralismo, cidadania e instituições políticas. O eixo seguinte, atrelado ao primeiro, é o da
participação política. Ele parte do exercício e da reflexão sobre o papel do poder legislativo municipal para
estimular a participação política dos estudantes. Isso ocorre por meio de oficinas de debates, conduzidas por
discentes da UFJF e por atividades que tomam um formato parecido com as que ocorrem nos Parlamentos.
Aqui a proposta é a de ligar representação e participação. O terceiro eixo é o dos direitos humanos; é o eixo
estruturado e norteador de todo o projeto. Os direitos humanos são apresentados para os estudantes do
projeto como os fundamentos de uma ordem democrática e equitativa.
O projeto é desenvolvido a partir de metodologias ativas. Os encontros têm formato de oficinas e rodas de
conversa nos quais são debatidos a ordem democrática brasileira, formas de participação política e direitos
humanos. É em tais encontros que os estudantes escolhem, em votação, qual o problema social eles
debaterão e criarão propostas de lei, que serão apresentadas à Comissão de Participação Popular da Câmara
Municipal de Juiz de Fora.
Como já dito, o público-alvo é formado por estudantes dos dois últimos anos do ensino fundamental de
escolas das redes públicas e privadas, na faixa etária 13 a 15 anos. Após convite enviado a todas as escolas
do município, é feito um sorteio entre aquelas que compareceram à Câmara Municipal. O projeto é realizado
em duas etapas:
 •	Primeira: são promovidas oficinas, nas quais os estudantes aprendem sobre cidadania, participação política,
os Poderes, e sobre um problema social da cidade que é decidido por eles em momento oportuno. Tais
oficinas são conduzidas por discentes da UFJF, orientados pelos professores responsáveis da escola;
•	Segunda: constituição de Grupos de Trabalho nos quais são aprovadas propostas para enfrentar o problema
social selecionado por eles, e votação no plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora de um conjunto de
propostas que são apresentadas à Mesa da Casa para ser encaminhadas à Comissão de Participação e aos
vereadores.
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Construção do fórum popular de Agroecologia de Juiz de Fora e região

Gustavo Taboada Soldati

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A presente proposta é parte integrante das ações do Núcleo de Agroecologia da Universidade Federal de Juiz
de Fora que desenvolve diversas ações de pesquisa, ensino e extensão sobre formas alternativas de
produção agrária. O objetivo principal deste projeto é iniciar um processo social e coletivo para a construção
de um “Fórum Popular de Agroecologia” de Juiz de Fora e região. Parte-se do pressuposto de que, apesar de
alguns esforços, as ações agroecológicas no sul da Zona da Mata Mineira são dispersas e ausentam de um
projeto político unificador ou capaz de abarcar todas as demandas e realidades. Como resultado, há o
enfraquecimento da Agroecologia enquanto um projeto de sociedade, capaz de apresentar soluções
populares para a crise agrária e ecológica na qual a nossa sociedade se encontra. Utilizando o Jardim
Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora como espaço de encontro e de produção de análises
críticas sobre as relações entre naturezas e culturas, espera-se crias um diálogo entre os diferentes atores da
região e, assim, construir estratégias unificadas. Este projeto se enquadra em um momento político promissor,
tomando como referência a Lei Estadual 23.207 de 2018 que define a Zona da Mata Mineira como um “Polo
Agroecológico” e com a criação, no âmbito da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, da Frente Parlamentar
em Defesa da Agroecologia, Agricultura Familiar e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.
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SEMEANDO O FUTURO

Selva Maria Guimaraes Barreto

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto Semeando o Futuro tem como objetivo a formação integral dos alunos atendidos pelo Grupo
Semente no Bairro Dom Bosco através do desenvolvimento da Cultura Corporal. Em seus dois anos de
funcionamento tem obtidos excelentes resultados para a comunidade, bem como na formação discente. No
projeto são trabalhados os conteúdos: atletismo, basquete, handebol, dança, esportes radicais, jogos e
brincadeiras, entre outros; com o objetivo de desenvolver as qualidades físicas, psicológicas e sociais dos
alunos. Ao todo serão atendidas 90 crianças com idades entre 4 e 14 anos no contraturno escolar. As aulas
serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras nos horários de 7:30 às 11:30h e 13:00 às 15:30h; onde
as crianças serão divididas em turmas de acordo com a idade e receberão aulas de Educação Física com
duração de 50 minutos, duas vezes por semana.
E-mail para contato: grupo.semente@yahoo.com.br
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Declínio cognitivo e Alzheimer: informações à sociedade, orientações a cuidadores, avaliações cognitivas e de
funcionalidade e o possível impacto de estímulos às funções mentais na qualidade de vida de idosos

Renato Nery Soriano

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O aumento da expectativa de vida assumiu uma exponencial crescente, especialmente nas últimas duas
décadas. Isto se deve, pelo menos em parte, à redução na mortalidade infantil, desenvolvimento de vacinas e
antibióticos, melhora nutricional, avanços científicos e tecnológicos, políticas de promoção da saúde e
prevenção de doenças, avanços nos tratamentos de enfermidades e acometimentos, entre outros. Logo, em
função do aumento da expectativa de vida, junto com a coorte de indivíduos nascidos no período de alta na
taxa de natalidade, os idosos são o segmento populacional que mais cresce. O aumento da longevidade, no
entanto, tem um lado preocupante: declínios cognitivos relacionados ao envelhecimento são cada vez mais
prevalentes. Nem sempre as alterações cognitivas relacionadas ao envelhecimento comprometem seriamente
a qualidade de vida. Em alguns idosos, no entanto, o declínio cognitivo atinge um nível que pode ser
considerado patológico. No lado menos grave desse espectro patológico está uma constelação de alterações
na qual a cognição geral não exibe modificações marcantes, e o que a caracteriza são déficits de memória
que podem ser alarmantes para o indivíduo, mas que não são graves o bastante para comprometer a vida
diária. Esse grau leve de comprometimento mental tem recebido bastante atenção nos últimos dez anos, pois
estudos longitudinais revelam que este representa um fator de risco elevado para progressão à doença de
Alzheimer. A doença de Alzheimer é apontada como a demência com a maior quantidade de indivíduos
acometidos no mundo todo, com estimativa de mais de 50 milhões de pessoas, e projeção de 131 milhões de
indivíduos para o ano de 2050. Estudos de revisão sistemática com meta-análise, o nível máximo de
evidência científica, confirmam o efeito positivo das ações propostas no presente projeto. Embasado,
portanto, por tais estudos, o presente projeto propõe atividades extensionistas que visam melhorar a
qualidade de vida de idosos. Os idosos diretamente beneficiados com o nosso projeto encontram-se em uma
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de Governador Valadares-MG, e as nossas ações estão
agendadas para segunda-feira e quinta-feira, das 9:00 às 10:30 h, na própria Entidade parceira. Avaliaremos
domínios cognitivos e a funcionalidade dos idosos antes e após os meses de ações com atividades
estimuladoras, cujos efeitos deverão ser potencializados devido às orientações que serão fornecidas aos
cuidadores. Os discentes participarão também de eventos de extensão para divulgação das atividades do
projeto à sociedade, além de outras atividades, mencionadas no projeto.
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Diretrizes para projetos de acessibilidade no interior dos edifícios da Universidade Federal de Juiz de Fora

Frederico Braida Rodrigues De Paula

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Este projeto, proposto pelo Grupo [INTRA] – Arquitetura de Interiores, Design e Decoração, vinculado ao
Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / UFJF e
ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído, abrange o tema da inclusão social, por meio da
acessibilidade ao interior dos edifícios da UFJF. O principal objetivo é fomentar uma discussão sobre as
possibilidades de adaptação dos edifícios, a fim de promover a maior inclusão e garantir o acesso de todos,
dentro dos princípios do desenho universal. Metodologicamente, propõe-se o levantamento (análise
diagnóstico da acessibilidade) das demandas existentes em edifícios selecionados (os quais, prioritariamente,
devem abranger um grande público da cidade como, por exemplo, museus, teatros e ginásios esportivos) e a
proposição de soluções a curto, médio e longo prazos. O projeto está voltado para aqueles que se interessam
pelo tema da inclusão social e da acessibilidade, especialmente alunos e pesquisadores de arquitetura e
urbanismo, artes, design e engenharias. Para mais informações sobre o projeto, entrar em contato com o Prof.
Dr. Frederico Braida, coordenador do projeto, pelo e-mail frederico.braida@ufjf.edu.br, ou pessoalmente; o
Grupo [INTRA] localiza-se na sala 108 do Galpão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF.
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Iniciação a Ginástica Artística em Governador Valadares

Clara Mockdece Neves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A prática de atividades esportivas é um ponto favorável para o desenvolvimento biopsicossocial da criança e
do adolescente, em suas diversas faixas etária e muito mais relevante aos expostos a condições de
vulnerabilidade social. A ginástica artística, por ser um esporte individual porém com caráter coletivo, se torna
uma ferramenta onde o praticante se vê desafiado a romper barreiras impostas pela complexidade dos
movimentos e das provas que a compõe, para obter rendimento positivo e assim alcançar seu
desenvolvimento a cada etapa do seu treinamento. Embora o município de Governador Valadares tenha um
histórico considerável na prática de diversos esportes, ainda são escassas na cidade iniciativas relacionadas
à modalidade de ginástica artística. Nesse sentido, observa-se uma carência de uma estrutura adequada que
favoreça a vivência salutar através deste esporte. Contudo o curso de Bacharelado em Educação Física da
UFJF-GV, iniciado em 2014, visa a formação de profissionais aptos a intervir e produzir o conhecimento
com/sobre os conteúdos da Educação Física (dentre eles a ginástica), de maneira reflexiva, e consciente das
especificidades do contexto histórico e sociocultural que envolve o seu espaço de atuação (clubes,
associações, projetos sociais, ONGs, federações e confederações, entre outros). Além disso, considera-se
extremamente relevante disseminar na cidade a vivência de outros esportes não tão visados pelos atuais
dirigentes da gama esportiva, e assim propiciar a participação e imersão das crianças e adolescentes e dos
próprios acadêmicos da UFJF-GV, na construção de novos paradigmas e descobertas de novos campos de
atuação profissional. Neste sentido os objetivos do projeto são: I) Implementar a Ginástica Artística em
Governador Valadares, contribuindo para a consolidação e concretização do direito social das crianças e
adolescentes de praticarem atividades esportivas sistematizadas, estimulando a manutenção da saúde, a
consciência crítica e o desenvolvimento da autonomia; II) Diminuir risco de vulnerabilidade social e aumentar
o bem-estar dos beneficiários; III) Estimular a prática sistemática da ginástica artística na infância e
adolescência, criando ambiente favorável para consolidação de cultura para prática esportiva e atividade física
na idade adulta; IV) Promover saúde, lazer e a interação social e desenvolvimento de diversas capacidades
físicas e coordenativas das crianças, contribuindo para novas experiências motoras que poderão ser
ampliadas através de novas possibilidades de movimentos; V) Possibilitar e ser meio para a produção de
conhecimento e/ou a realização de pesquisas científicas nos temas relacionados à Ginástica Artística; VI)
Auxiliar na formação e capacitação de recursos humanos em diferentes campos das Ciências do Esporte e
áreas afins, através de estágios sistematizados dentro do projeto; VII) Criar e consolidar um grupo de estudos
sobre diferentes aspectos da ginástica artística, contribuindo para a formação dos discentes do curso de
educação física; e VIII) Capacitar futuros profissionais para o campo de atuação da ginástica artística
agregando valores à sociedade e à universidade. A metodologia utilizada será a estruturação do processo de
inserção e vivências esportivas através da Ginástica Artística, com diferentes faixas etárias e ambos os sexos.
Os beneficiários serão crianças, de ambos os sexos, entre 05-14 anos de idade. Estes beneficiários
participarão de atividades de ensino-aprendizagem-treinamento através de aulas que serão adaptadas e
educativas de acordo com os objetivos da presente proposta. As atividades serão realizadas em parceria com
o Centro de Convivência São Tarcísio que concederá o espaço físico para execução das atividades, na cidade
de Governador Valadares, atendendo estudantes de escolas públicas do entorno, no contra turno escolar. A
participação e o bom desempenho na escola são critérios fundamentais para o beneficiado participar e se
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manter no projeto. Através desta proposta, espera-se como resultados diretos àqueles relacionados aos
aspectos socioeducativos do beneficiado e capacitação de recursos humanos. De forma ampla, espera-se
como objetivos indiretos o estabelecimento efetivo da relação dialógica entre extensionistas e sociedade,
fazendo-se cumprir a função social da UFJF.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Francês para a Terceira Idade

Cristina Ribeiro Villaca

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O Projeto “Francês para a Terceira Idade” , um desdobramento do projeto"Línguas Estrangeiras para a
Terceira Idade",  terá  início em 2020 e tem como objetivo proporcionar à comunidade com mais de 45 anos,
de Juiz de Fora e região, por meio de seu bolsista, o acesso gratuito a curso, com duração de dois anos, que
oferece noções básicas de língua francesa, disponibilizando um atendimento específico e adequado às
necessidades e aos interesses da população-alvo, não encontrado nos cursos tradicionais de língua
estrangeira. Utilizando uma metodologia que pressupõe a interação das habilidades  de compreensão (oral e
escrita) e de produção (oral e escrita), propicia aos alunos a comunicação básica na língua francesa, a
autonomia na utilização da mesma em atividades como leituras e viagens, por exemplo, e o alargamento de
horizontes, que é consequência do contato com a língua e a cultura de outros países, além de favorecer a
inserção social dos aprendizes e melhorar seu relacionamento com gerações mais novas, a partir da
atualização de seus conhecimentos e acreditando na viabilidade da aprendizagem continuada. Com relação
ao bolsista, o Projeto oferece a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante seu
curso na UFJF, na atuação como mediador no processo de ensino- aprendizagem, sendo orientado por
docente da área  de Francês, e, também, o aproveitamento dessa experiência extensionista como Estágio,
obrigatório para aqueles(as) que pretendem a licenciatura. O Projeto utilizará as salas da Casa de Cultura, na
Rua Severino Meireles, 260, telefone: 3215-4694, sede do “Polo interdisciplinar de ensino, pesquisa e
extensão sobre o processo de envelhecimento”, da UFJF.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Grupo de criação e sistematização de sinais científicos: a formação de intérpretes e professores paralelo a
produção e divulgação de materiais de apoio para a educação inclusiva a surdos

Ivoni De Freitas Reis

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Decretos e leis apontam para a necessidade cada vez mais premente da atuação de intérpretes nas salas de
aula do Ensino Médio e do Curso Superior, visto que a Lei de Cotas para Deficientes amplia a possibilidade
de inserção do surdo nas universidades. Já é recorrente nas pesquisas da área de Educação Inclusiva a
carência e a não validação de sinais científicos. A partir grupo de criação e sistematização de sinais científicos
que deverá se reunir quinzenalmente, faremos um levantamento dos sinais científicos já utilizados pela
comunidade surda e/ou disponibilizados em mídias, promover debates e elaboração de material de apoio
acessível a intérpretes e professores, com um atento olhar na forma de trabalhar os conhecimentos químicos
na região. Ambicionamos, a partir dos debates com representantes da comunidade surda, científica e de
Ensino, formularmos materiais de apoio que permitirão ser utilizados como referenciais para o trabalho do
intérprete no que tange o tema Propriedades e Transformações da Matéria. Embora cônscios e até mesmo
desejosos que este material seja o start do diálogo entre professor e intérprete e como tal carente de
adaptações.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Avaliação da força de ombro com balança suspensa portátil

Alexandre Wesley Carvalho Barbosa

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A avaliação da força é essencial para prescrever exercícios esportivos e de reabilitação. Equipamentos
válidos e de baixo custo podem permitir o monitoramento contínuo do treinamento. O objetivo deste projeto é
examinar a validade de uma balança suspensa de baixo custo comparando diferenças nas medidas de força
de pico com uma célula de carga de grau laboratorial (LLC) durante abduções, flexões, extensões, rotações
internas e externas do ombro.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Altas Habilidades/Superdotação em Escolas Municipais: Identificar e Desenvolver

Altemir Jose Goncalves Barbosa

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Estudantes com altas habilidades/superdotação (AH/S) são aqueles que, de acordo com o Ministério da
Educação, que “apresentam notável desempenho e/ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes
aspectos, isolados ou combinados: a) Capacidade Intelectual Geral - Envolve rapidez de pensamento,
compreensão e memória elevadas, capacidade de pensamento abstrato, curiosidade intelectual, poder
excepcional de observação; b) Aptidão Acadêmica Específica – Envolve atenção, concentração, motivação
por disciplinas acadêmicas do seu interesse, capacidade de produção acadêmica, alta pontuação em testes
acadêmicos e desempenho excepcional na escola; c) Pensamento Criativo ou Produtivo – Refere-se à
originalidade de pensamento, imaginação, capacidade de resolver problemas de forma diferente e inovadora,
capacidade de perceber um tópico de muitas formas diferentes; d) Capacidade de Liderança – Refere-se à
sensibilidade interpessoal, atitude cooperativa, capacidade de resolver situações sociais complexas, poder de
persuasão e de influência no grupo, habilidade de desenvolver uma interação produtiva com os demais; e)
Talento Especial para Artes – Envolve alto desempenho em artes plásticas, musicais, dramáticas, literárias ou
cênicas (por exemplo, facilidade para expressar idéias visualmente; sensibilidade ao ritmo musical; facilidade
em usar gestos e expressão facial para comunicar sentimentos); e f ) Capacidade Psicomotora – Refere-se ao
desempenho superior em esportes e atividades físicas, velocidade, agilidade de movimentos, força,
resistência, controle e coordenação motora fina e grossa”. Contrariando o senso comum, esses discentes
apresentam necessidades educacionais especiais e, consequentemente, tem direito a atendimento
educacional especializado (AEE). Também discrepando do que leigos imaginam, as AH/S podem passar
desapercebidas na escola. Assim, é preciso realizar "busca ativa" para identificá-los e, desse modo, poder
ofertar AEE. Esta proposta de extensão universitária tem como objetivo estabelecer uma parceria com a
Secretaria Municipal de Educação, mais especificamente com o Departamento de Inclusão e Atenção ao
Educando para: 1) ofertar formação continuada sobre altas habilidades/superdotação (AH/S); 2) realizar
identificação (busca ativa) de discentes com essa necessidade educacional especial (NEE) em uma escola
municipal; 3) colaborar no atendimento educacional especializado (AEE) desses alunos; e 4) orientar
familiares para que possam contribuir durante todo o processo (identificação e atendimento). Para 2020, a
meta é realizar, em parceria com docentes e Departamento supracitado, a extensão proposta em uma escola
municipal, ou seja, avaliar todos os discentes da instituição, realizar formação continuada sobre AH/S,
organizar AEE, orientar famílias desses estudantes e constituir bases para ampliação da extensão para mais
escolas em 2021.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Intervenção clínica com hiperbolóide para o controle da dor em mulheres com disfunção temporomandibular e
dor orofacial

Gabriela Silveira Nunes Abreu

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A dor que é um dos principais sintomas da DTM e está relacionada com a hiperatividade da musculatura
envolvida e maior ativação dos músculos mastigatórios que correspondem a uma menor eficiência funcional
levando a predisposição muscular a fadiga do que o observado em indivíduos assintomáticos. Exercícios para
a musculatura envolvida com a DTM são uma alternativa não invasiva de tratamento. O objetivo desse projeto
é verificar a eficácia do treinamento muscular com o emprego do dispositivo miofuncional hiperboloide
(desenvolvido por Afrânio Cheida em 1995) no tratamento da desordem temporomandibular. As voluntárias
serão avaliadas para determinação da desordem temporomandibular miogênica. A dor, a ativação muscular e
força isométrica de masseter e temporal bilateralmente serão avaliadas nas voluntárias incluídas no projeto.
Cada voluntária será alocada randomicamente em grupo controle ou grupo experimental. O grupo
experimental realizará um treinamento muscular com o hiperboloide mastigador apparatus e o grupo controle
receberá um tratamento placebo com aplicação de laserterpia de baixa potência na região
temporomandibular, com equipamento desligado. Finalizado o período de intervenção em ambos os grupos,
os voluntários participantes serão reavaliados.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO A PACIENTES COM DESORDEM TEMPOROMANDIBULAR-
SERVIÇO ATM

Josemar Parreira Guimaraes

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O SERVICO DE DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO A PACIENTES COM DESORDEM
TEMPOROMANDIBULAR- SERVIÇO ATM existe há 27 anos. O Programa realiza atendimento a pacientes
carentes com Desordens Temporomandibulares da cidade de Juiz de Fora e Zona da Mata. Além dos
atendimentos clínicos, os alunos são envolvidos em atividades de iniciação cientifica, discussão de casos
clínicos e participam de grupos de estudo, melhorando sua capacidade de aprendizado e poder de discussão
e conhecimento sobre os diversos aspectos que envolvem as Desordens Temporomandibulares. Os
resultados são altamente positivos
As atividades são desenvolvidas na clínica da Faculdade de Odontologia da UFJF- campus Juiz de Fora às
sextas feiras de 13h30min às 19h30min e nos sábados de 7h às 13h.
Contato: Tel.: (32) 2102 3857   /   9 9977 2121
                  E-mail: atmjf2@gmail.com
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Avaliação das Interações entre Plantas Medicinais e Medicamentos utilizados por pacientes com Artrite
Reumatóide assistidos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) em Governador
Valadares
Ydia Mariele Valadares

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória e crônica que afeta aproximadamente 1% da
população adulta mundial. A doença caracteriza-se pela inflamação do tecido sinovial de múltiplas
articulações, levando a destruição tecidual, dor, deformidades e redução na qualidade de vida do paciente. As
deformidades físicas e a dor prejudicam a realização de atividades profissionais, sociais e de vida diária,
afetando a qualidade de vida, a saúde mental e aumentando os riscos de mudanças negativas nos
parâmetros psicológicos. A procura por tratamentos alternativos ou adicionais ao farmacológico vem
crescendo e, o uso de plantas medicinais se torna cada vez mais frequente. Entretanto, há muitas crendices,
ignora-se o fato de que são substâncias químicas e que é necessário cautela em seu uso. A falta de
informações adequadas sobre as propriedades das plantas medicinais, escolha da espécie e a parte usada,
procedência, armazenamento, modo de preparo dos chás, potenciais interações medicamentosas quando
utilizadas concomitantemente ao tratamento farmacológico alopático, sem aviso ao médico e o
desconhecimento sobre os efeitos tóxicos são fatores preocupantes da automedicação e precisam ser
esclarecidos. Os objetivos norteadores do projeto são (1) reconhecer o contexto do uso de plantas medicinais
utilizadas por pacientes em tratamento para Artrite Reumatoide (AR) assistidos pelo Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), no Núcleo de Assistência Farmacêutica de Governador
Valadares (NAF-GV); (2) desenvolver ações de educação em saúde alertando o público envolvido quanto a
existência de possíveis interações medicamentosas entre as plantas medicinais em uso e a terapia alopática,
esclarecendo e informando a parte da planta, modo de preparo, uso, efeitos terapêuticos e toxicidade das
plantas empregadas. Para tanto será realizado breve diagnóstico de uso das plantas medicinas, seguido de
ações de mobilização social em fitoterapia para incentivar rodas de difusão do conhecimento entre pacientes,
profissionais do NAF-GV, discentes e docentes. O conhecimento e discussão das práticas de saúde
tradicionais e historicamente firmadas em relação ao uso de plantas medicinais por indivíduos com AR, é de
extrema importância, para que assim, possamos atuar de forma efetiva e eficaz na resolução de reais
problemas de saúde, aliando o conhecimento popular ao científico para a melhoria da qualidade de vida
desses pacientes.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

MANEJO DA FLORA DO CAMPUS DA UFJF E REGIAO

Fabricio Alvim Carvalho

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A presente proposta de extensão busca, considerando seus 16 anos de atividades ininterruptas, seguir na
construção dialeticamente de mecanismos capazes de equacionar problemas socioambientais, tendo como
referência fragmentos florestais nativos da microrregião de Juiz de Fora, enquanto plataforma de educação
ambiental e desenvolvimento local. Especificamente, busca-se o envolvimento de alunos, professores e
sociedade em geral na recuperação da flora nativa da microrregião de Juiz de Fora, considerando suas
realidades urbanas e rurais. São atores da presente proposta, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
e a sociedade civil como um todo. São utilizadas metodologias típicas da Ecologia Vegetal, Antropologia e
Etnobiologia, como inventários da biodiversidade, análise ecológica, análise fitossociológica, oficinas
participativas, entrevistas e listas livres. As ações são desenvolvidas no “Campus” e no Jardim Botânico da
UFJF, e fragmentos florestais adjacentes (como Parque da Lajinha, Museu Mariano Procópio, Reserva
Biológica de Poço D’antas, Reserva Biológica Santa Cândida, além de áreas de comunidades religiosas e
assentamentos rurais), além de áreas de arborização urbana (vias e praças). Acreditamos que a execução
das atividades propostas e a continuidade do projeto aperfeiçoarão a qualidade de vida de todos da
microrregião de Juiz de Fora, especialmente por favorecer serviços ambientais e elementos concretos para
uma Educação Ambiental e ressignificação da relação pessoas/meio ambiente. Além disso, esperamos que a
interação entre o ensino a pesquisa e a extensão, aproximando as realidades urbana, agrária e acadêmica,
culmine em um processo pedagógico emancipatório.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Nifram na comunidade: em busca de uma cultura de não violência de gênero

Juliana Goulart Soares Do Nascimento

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A violência contra a mulher em uma perspectiva de análise mais ampla pressupõe e consta em si vertentes
culturais da sociedade na qual os atores da mesma se inserem, bem como as questões das afirmações e
reafirmações de gêneros construídas. O que observa-se é que o enfrentamento da violência não ocorre de
maneira eficaz e que perdure ao longo do tempo se os diversos membros da rede de enfrentamento da
violência não se fizerem presente e ativos em sua atividade cotidiana e em suas construções estratégicas. É
com este olhar, que o presente projeto de extensão se propõe a promover oficinas nas comunidades do
município, abrangendo área urbana e rural, para diálogo com homens e mulheres para discussão do tema.
Este é parte integrante de um programa guarda-chuva intitulado NIFRAM, que tem por objetivo trabalhar a
integração e o fortalecimento da Rede protetiva de atenção às mulheres em situação de violência em
Governador Valadares. Tal objetivo será buscado através da execução de metodologias ativas com a
proposição de oficinas, instalações pedagógicas, rodas de conversa e ciclos vivenciais. Em uma busca de
contribuição para a constituição de uma cultura de equidade de gênero e de combate a práticas
discriminatórias no município.
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Título da atividade

Coordenador(a)
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Unidade

AVC mudando paradigmas para mudar vidas

Leopoldo Antônio Pires

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um comprometimento neurológico cujos sinais e sintomas variam de
acordo com a área cerebral acometida, podendo causar paralisia, paresia ou perda da  sensibilidade em face,
braço ou perna de um lado do corpo; alteração na visão, linguagem, compreensão ou deglutição;
desequilíbrio, falta de coordenação no andar ou queda repentina e cefaleia súbita; entre outros. Globalmente
é a segunda principal causa de morte¹ e uma das principais causas de incapacidade entre adultos.
Objetivos: Educar a população acerca da prevenção do AVC por meio do combate aos fatores de risco
modificáveis, bem como orientar quanto ao reconhecimento e tomada de decisão diante de um AVC para um
maior sucesso do tratamento. Além disso, visamos criar um grupo de apoio às vítimas do AVC e seus
cuidadores, no qual possamos esclarecer dúvidas e incentivar quanto a uma reabilitação.
Metodologia: Serão realizadas apresentações em salas de esperas sobre diversos tópicos do AVC, primando
por uma linguagem acessível ao paciente e criando um ambiente propício para troca de experiências, retirada
de dúvidas e crenças. Recursos audiovisuais e filmes serão exibidos, assim como panfletos e cartilhas de
orientação serão confeccionados.
Público-alvo: grupos de hipertensos que frequentam o Serviço de Cardiologia do HU/UFJF e pacientes do
ambulatório de Neurovascular do Serviço de Neurologia do HU/UFJF.
Local de realização: Sala de espera dos serviços de Cardiologia e de Neurologia do HU/UFJF.
Horário de execução: Segundas-feiras de 7h às 9h.
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NEPI ATENDE – Atendimento Ambulatorial em Nutrição para adultos e Idosos

Clarice Lima Alvares Da Silva

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A ocorrência de desvios nutricionais entre idosos é uma realidade a ser enfrentada, tendo em vista que
ambos, desnutrição e sobrepeso, tem se
sobressaído à eutrofia nesse grupo populacional. Sendo assim, se por um lado existe a necessidade de
construção de espaços coletivos como
ferramenta de intervenção nutricional para a adequação e controle de peso corporal saudável, sabe-se que
por diversas vezes surgirão indivíduos com
situações mais graves de risco, os quais demandarão por atendimento individualizado e especializado para
um controle nutricional eficaz. O presente
projeto pretende, a partir da realização de acompanhamento individualizado em nível ambulatorial, atender
uma demanda que vem sendo gerada ao
longo dos 6 anos de atividades do NEPI. Seu objetivo é realizar atendimento ambulatorial individual em
nutrição destinado a indivíduos adultos e idosos
com desvios nutricionais, como estratégia de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade no município de
Governador Valadares, Minas Gerais. Os
atendimentos nutricionais serão realizados, incialmente, para aproximadamente 100 indivíduos adultos e
idosos que, a partir de sua participação em
outros projetos vinculados ao NEPI sejam diagnosticados com risco nutricional (alterações alimentares
importantes, sobrepeso, obesidade, baixo peso,
entre outros). Os atendimentos serão pautados no (1) diagnóstico nutricional detalhado; (2) estabelecimento
de objetivos e metas do tratamento; (3)
prescrição e planejamento dietético/dietoterápico; (4) acompanhamento mensal; (5) alta com encaminhamento
para participação nas atividades
coletivas. Espera-se então proporcionar à população que envelhece um atendimento individualizado e
humanizado, pautado na recuperação ou
promoção da autonomia alimentar, trabalhando-se para que, ao longo do processo de atendimento e
acompanhamento nutricional o paciente seja
empoderado para a realização de escolhas alimentares conscientes e saudáveis que reflitam no controle e
manutenção de peso corporal, além da
redução de fatores de risco para ocorrência de doenças crônicas e seus agravos.
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APROFUNDAMENTO NAS ARTES CIRCENSES

Lilian Gil

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Esse projeto, oferece a oportunidade de aprofundamento do estudo as artes circenses para crianças,
adolescentes e adultos. São oferecidas duas aulas semanais para cada turma de segunda à sexta feira nos
turnos da manhã, da tarde e da noite. As atividades desempenhadas pelos bolsistas são orientadas e
acompanhadas pelo coordenador do Projeto. O ingresso de participantes no projeto é feito através de sorteio
publico divulgado em edital e aberto a toda comunidade  de Juiz de Fora.
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Psicologia do Trabalho: promoção da saúde mental e do bem estar no trabalho

Edelvais Keller

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto de extensão “Psicologia do Trabalho: promoção da saúde mental e do bem estar no trabalho”, tem
como objetivo ofertar atividades vivenciais e de reflexão em oficinas para a redução do stress, da ansiedade,
resgate da esperança e do otimismo, por meio de exercícios em Atenção Plena (Mindfulness) e da Psicologia
Positiva, para trabalhadores encaminhados pelo setor de Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora e usuários do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST de Juiz de Fora - MG.  O
projeto de extensão se justifica devido ao aumento dos transtornos mentais e comportamentais que
apresentam elevam as taxas de afastamento do trabalho por incapacidade laboral temporária ou permanente.
Primeiramente, pretende-se realizar um breve diagnóstico das condições psicológicas, aspectos da saúde
geral e ocupacional dos trabalhadores que tiverem interesse espontâneo ou foram encaminhados para
participar do projeto, como servidores da prefeitura e  usuários do CEREST, por meio de entrevistas
individuais, que seguirão um roteiro semiestruturado. Após a análise dos dados e de acordo com os mesmos,
serão organizados grupos de intervenção de acordo com a disponibilidade dos trabalhadores, usuários e
equipe de intervenção, para participarem de "Programa para a Redução de Stress com base na Atenção
Plena e na Psicologia Positiva" que será composto de 6 a 8 oficinas semanais (ou quinzenais) de 6 a 10
participantes organizados em grupos, com uma hora e meia de duração. As atividades dos encontros poderão
ser realizadas nas instalações da Prefeitura, na sala de reuniões do CEREST ou na sala de dinâmica de
grupo que fica no Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora. As oficinas do
programa envolvem exercícios vivenciais para o desenvolvimento da Atenção Plena (Mindflness), que
contribui para a redução do stress e da ansiedade, bem como oficinas de desenvolvimento das principais
forças de caráter e virtudes da Psicologia Positiva para o bem estar. Os resultados e efeitos de tais técnicas
serão avaliados no final do programa, convidando os participantes a relatarem suas impressões e avaliarem
formalmente as oficinas e os efeitos das mesmas, em sua saúde, cotidiano e no contexto do seu trabalho. Um
relatório final será elaborado para apresentação dos resultados para a PROEX - UFJF e para os gestores e
profissionais envolvidos na organização das ações de extensão do Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador - CEREST de Juiz de Fora – MG
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Atuação discente na assistência à saúde da criança e do adolescente

Diego Junqueira Sarkis

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A Liga Acadêmica de Pediatria (LAP) tem por objetivo a assistência e atendimento voltado para população
pediátrica (crianças e adolescentes). A área de Pediatria destaca-se em sua importância na formação de um
indivíduo saudável e apto para atingir a idade adulta com plenitude. O pediatra é o único profissional
devidamente diferenciado para prestar atendimento de qualidade ao ser humano no ciclo de vida em que se
dão as mais profundas, dinâmicas e complexas transformações evolutivas. Cuidar da infância e da
adolescência de forma comprometida e competente é pressuposto insubstituível para a construção de uma
sociedade saudável. Outro objetivo corresponde a estimular o aluno a ampliar seus conhecimentos acerca da
Pediatria e suas subespecialidades, além de abordar temas atuais e relevantes para o universo da criança, a
fim de promover discussões, estimular o interesse dos discentes pela pediatria e complementar, dessa forma,
o currículo da graduação.  Neste aspecto, serão realizadas atividades teóricas e práticas junto à comunidade
e aos profissionais da saúde (como médicos, psicólogos, nutricionistas), através da participação presencial,
de segunda a sexta, nos serviços localizados no Hospital Universitário (HU-CAS) que atende pacientes dentre
as mais diversas especialidades conectadas com a pediatria: endocrinologia, reumatologia, imunologia,
infectologia, gastroenterologia, neurologia, psiquiatria, pneumologia, otorrinolaringologia, oftalmologia,
puericultura e pediatria geral. Reuniões mensais são realizadas nas quais casos e temas relevantes
pediátricos são abordados e discutidos. Por meio de atividades teóricas e práticas e com a participação em
campanhas municipais e nacionais e ações diretas na comunidade, os estudantes irão atuar na prevenção e
promoção de saúde da criança e do adolescente. Além disso, um evento científico será realizado para atingir
a comunidade acadêmica da cidade de Juiz de Fora e, com isso, enriquecer o conhecimento a respeito da
Pediatria. A avaliação dos alunos participantes será feita através do desempenho no decorrer do projeto. A
avaliação do cumprimento dos objetivos perante a comunidade será feita por uma estimativa do número de
pacientes.
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Workshop Acessibilidade no Ambiente Construído

Emmanuel Sa Resende Pedroso

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Atualmente, é possível constatar em muitas cidades brasileiras a inadequação tanto de edifícios quanto do
espaço urbano às demandas das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A ciência acerca das
possibilidades de auxílio do ambiente no desempenho das atividades de todo e qualquer indivíduo
independente de sua capacidade funcional, constitui um passo fundamental em direção à preservação da
autonomia e independência da pessoa junto ao meio, aspectos essenciais à sua qualidade de vida. O
presente projeto, voltado para a cidade de Juiz de Fora, atua neste sentido, uma vez que possui como
objetivo geral, a partir de uma base teórica, a elaboração de um workshop sobre a promoção da
acessibilidade no ambiente construído e aplicação do mesmo junto a grupos de pessoas interessadas ou
envolvidas com o tema – em especial graduandos, pós-graduandos e profissionais relacionados ao campo da
construção civil – no município e na região, de maneira a contribuir para um maior entendimento e
conscientização acerca de demandas inerentes à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Para tanto,
a metodologia engloba o emprego da técnica da documentação indireta a fim de proporcionar uma revisão
bibliográfica acerca de temas como acessibilidade, apropriação, ambiente, casa e cidade e, assim, constituir a
base necessária: (1) à confecção da estrutura voltada à simulação de deficiências e restrições, a ser utilizada
pelos participantes do curso; e (2) à definição das atividades e dinâmicas que irão compor o curso. Por meio,
pois, da realização deste workshop, espera-se contribuir para a conscientização dos participantes acerca dos
atributos necessários ao ambiente construído para que este corresponda de maneira eficaz às expectativas e
necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e assim seja, de fato, considerado
acessível.
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Espanhol Instrumental para a Comunidade

Raquel Da Silveira

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto Espanhol Instrumental para a Comunidade visa oferecer um primeiro contato com a língua
espanhola e uma preparação igualitária a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudá-la e
desejam expandir sua cultura geral, assim como preparar-se para realizar exames como o ENEM ou oferecer
o diferencial de conhecimento de uma língua estrangeira dentro do mercado de trabalho. As atividades serão
realizadas por meio de aulas presenciais diretamente na comunidade, com uso de material de apoio
produzido pela equipe envolvida no projeto: orientadora e bolsista. O público alvo são Jovens e Adultos,
estudantes e/ou trabalhadores dos bairros Santa Luzia e imediações.
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ACOLHE: valores inclusivos e promoção de educação em saúde na Educação Básica

Sandrelena Da Silva Monteiro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto tem como pano de fundo o acolhimento permeado por valores inclusivos enquanto fatores de
proteção e promoção de resiliência com profissionais docentes e não docentes de uma escola da rede
estadual de ensino de Minas Gerais. Tem como objetivo geral constituir-se em um espaço-tempo de
acolhimento e vivências que se fundamentem em valores que vislumbram relações interpessoais mais
humanas, intencionando ações de promoção de saúde e prevenção do adoecimento no ambiente de trabalho.
Visa, ainda, instrumentalizar os profissionais docentes e não docentes de forma que possam ser eles os
propulsores de redes de acolhimento e cuidado para como eles mesmos sendo estendido aos estudantes.
Como metodologia elegeu-se o círculo de cultura, desenvolvido em rodas de conversas. Intenciona-se que os
encontros sejam quinzenais, cuja participação será livre e aberta a todos os profissionais da escola.
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TRUPE DO JOÃO

Frederico Marcelo Crochet

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Com intuito de dar continuidade e ampliar o trabalho já desenvolvido no C. A. João XXIII desde 2008 nos
projetos de dança e iniciação as atividades circenses, foi criada a Trupe do João. Sua existência veio da
necessidade de um grupo artístico com os alunos que mais se destacam nos projetos, e no trabalho com as
variadas linguagens artísticas cênicas e oportunizar que membros da sociedade externa à escola, mas com
vivências parecidas pudessem ter suas habilidades aprimoradas com os recursos físicos e humanos do
colégio de aplicação. Além disso, vimos também a possibilidade de contribuir para a ampliação dos espaços
de entretenimento e cultura da cidade, com a organização de eventos artísticos culturais.
Também é nosso objetivo abrir espaço para formação continuada de professores no que tange ao trabalho
com as atividades cênicas na escola.
As aulas acontecem no Colégio em horários diversificados.
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Espanhol para a Terceira Idade

Noemi Teles De Melo

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O Projeto “Espanhol para a Terceira Idade” teve início em 1995, quando ainda não existia a Pró-Reitoria de
Extensão, mas apenas a Coordenação de Extensão, ligada à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da
UFJF, que, em uma iniciativa pioneira, lançou o Projeto “Universidade com a Terceira Idade”, em abril de
1991. Assim, há mais de 20 anos, o presente Projeto proporciona à comunidade com mais de 45 anos, de
Juiz de Fora e região, por meio de um bolsista, o acesso gratuito a cursos, com duração de dois anos, que
oferecem noções básicas de língua espanhola, disponibilizando um atendimento específico e adequado às
necessidades e aos interesses da população-alvo, não encontrado nos cursos tradicionais de língua
estrangeira. Utilizando uma metodologia que pressupõe a interação das habilidades de compreensão (oral e
escrita) e de produção (oral e escrita), propicia aos alunos a comunicação básica na língua espanhola, a
autonomia na utilização da mesma em atividades como leituras e viagens, por exemplo, e o alargamento de
horizontes, que é consequência do contato com a língua e a cultura de outros países, além de favorecer a
inserção social dos aprendizes e melhorar seu relacionamento com gerações mais novas, a partir da
atualização de seus conhecimentos e acreditando na viabilidade da aprendizagem continuada. Com relação
ao bolsista, o Projeto oferece a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante seu
curso na UFJF, na atuação como mediador no processo de ensino-aprendizagem, sendo orientado por
docente da área de Espanhol, e, também, o aproveitamento dessa experiência extensionista como Estágio,
obrigatório para os que pretendem a licenciatura. O Projeto utiliza as salas da Casa de Cultura, na Rua
Severino Meireles,260, telefone: 3215-4694, sede do “Polo interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão
sobre o processo de envelhecimento”, da UFJF.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

De onde vêm os bebês?

Maria Ines Da Cruz Campos

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto em questão visa a montagem de uma feira no Centro de Ciências da UFJF onde será apresentada a
evolução da formação dos bebês através da utilização de vídeos, pranchas fotográficas e manequins, além da
ilustração com algumas peças anatômicas. A mostra será montada em um dos laboratórios do Centro de
Ciências onde as crianças poderão receber maiores informações sobre a concepção dos bebês, bem como
sobre os sistemas reprodutores masculino e feminino. Os acadêmicos serão treinados para acompanhar as
visitas das crianças e redigirem um relatório sobre as dúvidas mais frequentes e sugestões para melhora da
mostra.
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De Pernas Pro Ar: o universo gímnico em pauta

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

Tendo como foco o atendimento às comunidades interna e externa à UFJF, este projeto objetiva a criação de
espaços para o oferecimento de vivência de experiências gímnicas com enfoque no lazer e correlacionadas
às variadas dimensões da cultura corporal de movimento (jogos, esportes, lutas, etc.), assim como das
manifestações da arte (visuais, música, teatro e danças). Neste trajeto, a formação docente inicial e
continuada no campo da Ginástica Geral/Ginástica Para Todos (GG/GPT) torna-se o foco principal dessa
proposta, abrangendo as dimensões teóricas e práticas que envolvem o universo da ginástica, com destaque
especial às manifestações não competitivas. Quatro ações definem a proposta, sendo três, de atendimento
contínuo à comunidade acadêmica e externa. O “Grupo Ginástico” oferece experiências no campo da
ginástica com interface com a arte; destina-se a discentes e profissionais da área de EF e áreas afins (outras
pessoas que se interessem pelo tema serão benvindas) que já dominam os fundamentos básicos da ginástica
e se interessam pelo caráter demonstrativo e não competitivo dessa modalidade; Com proposta similar ao
Grupo Ginástico, o “Grupo Iniciação à Ginástica” dedica-se ao ensino dos fundamentos básicos das ginásticas
para aqueles/as que não tiveram oportunidade de vivenciá-los e manifestam interesse em aprender; O “Grupo
Comunidade” oferece atividades físicas com ênfase no lazer e processo criativo, tendo a ginástica como foco
principal; destina-se a pessoas de variadas idades, gênero e classe social; O projeto também se organiza
para a realização de um “Festival de Ginástica não competitiva” anual que reúne grupos e instituições locais e
regionais que se dedicam a atividades voltadas para ginástica, em especial, não competitiva, mescladas a
outros temas da cultura corporal e da arte. Outra ação do projeto prevê o desenvolvimento de pesquisas com
enfoque na inserção da ginástica no contexto científico da Educação Física. Informações sobre o projeto pelo
e-mail neilfranco010@hotmail.com.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Clarices - Atendimento psicológico para mulheres usuárias de álcool e outras drogas

Claudia Ciribelli Rodrigues Silva

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Introdução/Justificativa: O uso prejudicial de álcool e outras drogas ocupa um importante lugar na agenda da
saúde pública brasileira. Contudo, o apelo social por uma solução imediata da questão tem levado a medidas
contestáveis do ponto de vista ético, legal e de eficácia. A questão coloca ainda desafios específicos quando
nos aproximamos do tratamento de mulheres usuárias de drogas. O estigma associado à mulher que faz uso
de drogas muitas vezes dificulta o acesso ao tratamento e a prevalência do público masculino nas instituições
acaba por reforçar a invisibilidade das especificidades das mulheres. Objetivo: O projeto tem por objetivo
oferecer atendimento psicológico para mulheres usuárias de álcool e outras drogas. Ainda, busca-se estreitar
a relação entre a Universidade Federal de Juiz de Fora - através do Centro de Psicologia Aplicada (CPA) –
com serviços do município que atuam direta ou indiretamente no cuidado do público-alvo do projeto. Dessa
forma, visamos também desenvolver nos(as) discentes do curso de Psicologia habilidades para a prática
clínica e aproximação com o campo das políticas públicas sobre droga. Público-alvo: Mulheres que fazem uso
prejudicial de álcool e outras drogas. Metodologia: Serão realizados atendimentos psicológicos. Para
participar, deve-se agendar o acolhimento no Centro de Psicologia Aplicada (CPA). Nesse caso, os
atendimentos são realizados no espaço físico do CPA. Em 2020, iniciaremos também o atendimento no
espaço público, visando a aproximação com mulheres que habitualmente não acessam espontaneamente os
espaços de tratamento. Ainda, serão realizadas visitas e atividades conjuntas com dispositivos públicos e
privados do município que atendem o público do projeto. Resultados esperados: Espera-se minimizar a
deficiência na oferta de atendimento psicológico na rede pública, visto que a mesma é significativamente
inferior à demanda. Espera-se também a aproximação entre o CPA e serviços do município, além do fomento
do debate acerca do uso de drogas por mulheres e da visibilidade deste. Ainda, busca-se o desenvolvimento
de habilidades da prática clínica nos(as) discentes de Psicologia e também sua aproximação com o campo
das políticas públicas sobre drogas. Contatos: (32) 3216-1029 - www.ufjf.br/cpapsicologia
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Capoeirando no João

Monica Rodrigues Maia De Andrade

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto de Extensão Capoeirando no João tem como principal objetivo possibilitar aos alunos da graduação
em Educação Física (bolsistas) e aos alunos beneficiados pelo projeto de extensão o contato e o estudo desta
expressão e manifestação artístico-cultural de origem afro-brasileira, buscando novas possibilidades e
sentidos para o movimento corporal através da prática da capoeira. Serão oferecidas 8 turmas no espaço do
Colégio de Aplicação João XXIII, abrangendo todos os anos escolares do Ensino Fundamental, Ensino Médio
e Educação de Jovens e Adultos do C.A. João XXIII, bem como a comunidade de um modo geral. As aulas de
cada turma acontecerão nas dependências Colégio de Aplicação João XXIII, no horário do extra turno, 2
vezes por semana nas dependências do C.A.João XXIII.
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Programa de Preparação e Educação para a Aposentadoria

Anna Claudia Rodrigues Alves

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

REITORIA

Resumo

A aposentadoria é um acontecimento que exige adequações no estilo de vida dos indivíduos, em todas as
suas relações, requerendo a aquisição de competências que os auxiliem a enfrentar mudanças e eventuais
dificuldades dessa fase da vida. Com esta preocupação, o Projeto de Extensão: “Programa de Preparação e
Educação para a Aposentadoria” foi criado objetivando assessorar e capacitar profissionais e gestores
interessados em desenvolver estes programas (PPEAs), junto a trabalhadores de organizações públicas, ou
filiados a entidades profissionais e sindicais. O Programa investe em ações que promovam uma vivência
satisfatória para as pessoas nesta etapa da vida, que tende a se prolongar diante do aumento crescente da
expectativa de vida da população mundial e brasileira. Para a formação destes potenciais orientadores em
PPEAs, serão realizados grupos de estudos periódicos com o intuito de subsidiar os profissionais e gestores
na construção e execução deste trabalho socioeducativo, contribuindo para o envelhecimento com qualidade
de vida e prospecção de novos projetos de vida para além da carreira laborativa.
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Workshop envelhecimento e ambiente construído

Emmanuel Sa Resende Pedroso

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Atualmente, é possível constatar em muitas cidades brasileiras a inadequação tanto de edifícios quanto do
espaço urbano às demandas da população idosa. Tal situação é ainda agravada com o processo de
envelhecimento vigente no Brasil nas últimas décadas e o consequente aumento contínuo do número de
idosos. A ciência acerca das possibilidades de auxílio do ambiente no desempenho das atividades da pessoa
idosa, constitui um passo fundamental em direção à preservação da autonomia e independência do indivíduo
na velhice junto ao meio, aspectos essenciais à sua qualidade de vida. O presente projeto, voltado para a
cidade de Juiz de Fora, atua neste sentido, uma vez que possui como objetivo geral, a partir de uma base
teórica, a elaboração de um workshop sobre o processo de envelhecimento e suas implicações no ambiente
construído e aplicação do mesmo junto a grupos de pessoas interessadas ou envolvidas com o tema idoso,
de maneira a contribuir para um maior entendimento e conscientização acerca de demandas inerentes à
terceira idade. Para tanto, a metodologia engloba o emprego da técnica da documentação indireta a fim de
proporcionar uma revisão bibliográfica acerca de temas como envelhecimento, terceira idade, ambiente, casa,
cidade e acessibilidade e, assim, constituir a base necessária: (1) à confecção da roupa destinada à
simulação de características dos idosos, a ser utilizada pelos participantes do curso; e (2) à definição das
atividades e dinâmicas que irão compor o curso. Por meio, pois, da realização deste workshop, espera-se
contribuir para a conscientização dos participantes acerca dos atributos necessários ao ambiente construído
para que este corresponda de maneira eficaz às expectativas e necessidades da pessoa idosa.
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DIVERSE â¿¿ ObservatÃ³rio da Diversidade Sexual e de GÃªnero: PolÃticas, Direitos e SaÃºde LGBT

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O DIVERSE Ã© um projeto de extensÃ£o do Centro de ReferÃªncia de PromoÃ§Ã£o da Cidadania de
LÃ©sbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, TransgÃªnero, Transsexuais, NÃ£o-BinÃ¡rios e Intersexuais
(LGBTQI+) da Universidade Federal de Juiz de Fora (CeR-LGBTQI+/UFJF), inaugurado em 05 de agosto de
2019, pela PrÃ³-reitora de ExtensÃ£o e DireÃ§Ã£o da Faculdade de ServiÃ§o Social, da UFJF, funcionando
no interior da Casa Helenira Preta (Anexo da Antiga Casa de Cultura da Faculdade de ServiÃ§o Social da
UFJF), que tem por objetivo atender, acompanhar e monitorar as pessoas transexuais no Processo
Transexualizador do Hospital UniversitÃ¡rio da UFJF (HU/UFJF),
Objetiva-se tambÃ©m a promover atividades de disseminaÃ§Ã£o de informaÃ§Ãµes, debates, formaÃ§Ã£o e
capacitaÃ§Ã£o sobre as questÃµes de direitos humanos de LGBTQI+, com foco na prevenÃ§Ã£o das
violÃªncias LGBTfÃ³bicas e promoÃ§Ã£o e garantia de saÃºde e de direitos LGBTQI, levantando e
produzindo dados sobre a violÃªncia contra a populaÃ§Ã£o LGBTQI+, em particular, referente Ã 
hormonizaÃ§Ã£o em territÃ³rios adscritos da saÃºde na cidade de Juiz de Fora.
O DIVERSE Ã© constituÃdo por meio de parceria entre o Centro de ReferÃªncia de Direitos Humanos de Juiz
de Fora / TerritÃ³rio Zona da Mata MG vinculado ao Instituto de EducaÃ§Ã£o e Cidadania e CeR-
LGBTQI+/UFJF, funcionando como articulador e propulsor de uma rede de proteÃ§Ã£o e garantia de direitos
Ã  populaÃ§Ã£o LGBT, em particular, com foco na saÃºde da populaÃ§Ã£o trans.
As atividades de extensÃ£o focam-se em 3 eixos-intervenÃ§Ãµes: 1 â¿¿ Acompanhamento Psicossocial e
Monitoramento; 2 - ParticipaÃ§Ã£o e FormaÃ§Ã£o em Rede e 3 - Pesquisa sobre as expressÃµes da
violÃªncia LGBTQIfÃ³bica institucional na saÃºde
Nosso pÃºblico-alvo sÃ£o LGBTQI+, profissionais da saÃºde e estudantes da UFJF interessados no tema da
saÃºde e direitos LGBT.
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Psicologia, Cidadania e Direitos Humanos

Fernando Santana De Paiva

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente projeto objetiva desenvolver intervenções psicossociais e psicopolíticas, com o intuito de promover
a conscientização e novas formas de subjetivação junto a
sujeitos e grupos sociais que vivam em situação de violação de direitos humanos. Ademais, pretende
contribuir para a formação dos estudantes
de psicologia no campo dos direitos humanos em interface com as políticas públicas. Serão adotados os
referenciais teórico-metodológicos da
Psicologia social comunitária e da Psicologia Política, com ênfase na utilização de metodologias participativas.
As ações serão realizadas no Centro de
Psicologia Aplicada em articulação com os dispositivos das políticas públicas da Defesa Social (Centro Sócio-
Educativo, Programa Egressos do Sistema Prisional e Centro de Penas Alternativas), assistência social
(proteção básica e especial) e
educação. Espera-se contribuir no fortalecimento psicossocial e político do público atendido com vistas à
construção de alternativas aos problemas que os mesmos enfrentam cotidianamente.
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Liga Acadêmica de Neurociências (LANC) da Universidade Federal de Juiz de Fora

Nadia Shigaeff

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Desde a metade do século XX, o interesse e o estudo do cérebro e do sistema nervoso cresceu
exponencialmente, instituindo-se as neurociências. O conhecimento adquirido através das aulas é,
indiscutivelmente, essencial para uma prática profissional de qualidade, mas a importância dos
conhecimentos adquiridos extraclasse não pode, igualmente, ser negada ou menosprezada. Assim, as Ligas
Acadêmicas são organizações estudantis, gerenciadas e organizadas por estudantes acadêmicos sob
orientação de um professor coordenador e outros professores orientadores. Suas atividades possuem a tríade
ensino-pesquisa-extensão como base. Assim, a Liga permite o crescimento tanto dos acadêmicos quanto da
população em geral, que interage com a universidade e usufrui de suas contribuições. Mediante isso, a “Liga
Acadêmica de Neurociências - LANC” propõe o campo interdisciplinar das Neurociências como sua base de
estudo, procurando integrar os avanços obtidos nessa área em pesquisas teóricas e experimentais com um
processo educativo da sociedade, disseminando o conhecimento científico através de eventos, palestras,
grupos de estudo que permitam o estreitamento da relação entre o ambiente acadêmico e a população.
Também pretende contribuir junto à instituições públicas de saúde e de assistência social (instituições de
acolhimento, por exemplo) para desenvolver ações de intervenção associadas à coleta de dados. Objetiva-se
incentivar ações de promoção de saúde e/ou terapêuticos, como grupos de estimulação cognitiva, elaboração
e implantação de instrumentos de medida de rastreio cognitivo para otimizar elaboração de diagnósticos,
organização de fluxo de atendimento, etc., e assim, a partir da coleta de dados destes projetos também
contribuir para o desenvolvimento científico das neurociências e a produção de material científico para
divulgação em eventos e/ou periódicos da área.
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Cineclube Lumière e cia

Erika Savernini Lopes

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O Cineclube Lumière e Cia oferece exibições regulares de mostras organizadas por filmografia, ciclos de
produção e temáticas, privilegiando-se os fundamentos da narrativa, da linguagem e do discurso audiovisual.
Todos os filmes são extensamente analisados e debatidos ao fim de sua exibição como forma de se incentivar
a reflexão crítica. As sessões são gratuitas e abertas ao público interno e externo. As sessões acontecem às
quintas-feiras, às 14h30, no prédio da FACOM/UFJF. Em parceria com o Polo Interdisciplinar de Ensino,
Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento, faremos sessões mensais durante o ano de 2020.
Para mais informações e contato, acesse nossa página no FACEBOOK
(https://www.facebook.com/CineclubeLumiereCia) e veja o vídeo sobre o projeto no Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=yGDjnnJQjRk&t=187s).
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Ginástica de Trampolim: uma oportunidade

Roseana Mendes

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto de "Ginástica de Trampolim: uma oportunidade", em atividade desde 2011, visa oferecer a prática
de uma modalidade esportiva que propõe diferentes vivências corporais, caracterizada por elementos de solo
e saltos acrobáticos, realizados em três aparelhos distintos: o tumbling, o duplo mini tramp e o trampolim
(conhecido como cama elástica). Os públicos alvos são crianças, a partir de 5 anos de idade, e adolescentes
alunos do Colégio de Aplicação João XXIII e da comunidade em geral. O objetivo geral do projeto é
apresentar e desenvolver a modalidade Ginástica de Trampolim em seus três aparelhos oportunizando novas
práticas corporais e novos conhecimentos aos acadêmicos de Educação Física.. As atividades acontecem em
espaço adequado para a prática, no Galpão anexo (antigo Centro de Ciências) do Colégio de Aplicação João
XXIII, duas a três vezes por semana em dias alternados, segunda e quarta-feira e/ou terça e quinta-feira. As
aulas acontecem de 11h e 40min às 12h e 30min no turno da manhã; e a partir de 17h e 30min no turno da
tarde, com 60 a 120 minutos de duração.
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Competência Midiática Audiovisual: formação do olhar

Leticia Barbosa Torres Americano

Dep de Tec Prof e Conteudos Estrategicos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Sob o prisma dos estudos da literacia midiática e da formação para a cidadania construída por meio do ensino
audiovisual, o projeto tem como objetivo desenvolver ações de formação, tais como oficinas de audiovisual, a
fim de contribuir para o desenvolvimento da competência midiática audiovisual de crianças e jovens,
estudantes de escola pública. Pretendemos também promover a formação dos alunos de graduação com o
intuito de sensibilizá-los sobre a importância do desenvolvimento da literacia midiática e propiciar a
oportunidade de entrarem em contato com outros universos de ensino e aprendizagem fora dos muros da
universidade. Situado na interface da comunicação e educação, esta proposta de formação visa ampliar o
debate sobre as competências midiáticas audiovisuais no espaço escolar e universitário.
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UFJF + Engenheiros Sem Fronteiras: Promovendo o desenvolvimento social

Clarice Breviglieri Porto

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E MECÂNICA

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Este projeto de extensão é uma parceria da Faculdade de Engenharia com os Engenheiros Sem Fronteiras -
núcleo Juiz de Fora, cujo principal objetivo
é realizar projetos de engenharia e ações sociais que visem solucionar ou amenizar os problemas da
comunidade local, contribuindo para o
desenvolvimento social, econômico e ambiental das partes impactadas. No decorrer dos projetos, os
discentes irão utilizar, além de seus conhecimentos
técnicos, os valores dos ESF que são: Transformação; Transparência; Empatia; Comprometimento e
Responsabilidade Sócio Ambiental. Os projetos
serão diversificados e direcionados para pessoas em situação de vulnerabilidade e instituições carentes da
região, podendo abranger um número
relevante de beneficiários. Espera-se com este projeto de extensão, que engloba diversos projetos solidários
e interdisciplinares, que os discentes de
engenharia e arquitetura da UFJF desenvolvam o senso crítico, promovendo a ética, a cidadania e a
democracia. Contribuindo, desta forma, para uma
consciência social, que valorize o voluntariado, a saúde, os direitos humanos e a preservação ambiental.
Destaca-se que a criação do vínculo entre a
UFJF e Os Engenheiros sem Fronteiras contribui também para a inserção da universidade na comunidade
local.
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Incentivando o aprendizado no autocuidado para portadores de multimorbidades III

Arise Garcia De Siqueira Galil

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto foi elaborado a partir da observação de que as múltiplas condições crônicas (MCC) se mostram
cada vez mais prevalentes na realidade mundial, inclusive no Brasil e são a principal causa de morbidade da
população.1,2,3 Estas condições coexistem frequentemente sendo observadas em 25,7% nos adultos acima
de 18 anos e naqueles com 60 anos ou mais, são estimadas em mais de 50%.4 O foco do presente projeto
será o autocuidado nas MCC, priorizando algumas das mais frequentes destas condições, como é a
hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), doença renal crônica (DRC), obesidade,
insuficiência cardíaca, entre outras.
A educação em saúde se mostra como importante instrumento de mudanças de hábitos, de melhoria de
qualidade de vida e diminuição de morbidade, sendo essa a principal estratégia desse projeto.5 Como
instrumentos para criar habilidades dos pacientes com suas MCC, inicialmente aplicaremos um instrumento
de avaliação quanto quais intervenções vêm ocorrendo na rotina dos usuários com MCC (questionário Patient
Assessment Chronic Illness Care - PACIC, validado no Brasil por MOYSÉS et al, em 2012;estimularemos
práticas de autocuidados, através de reuniões educativas, aproveitando o período que estes pacientes
estiverem na sala de espera de serviço de saúde, aguardando assistência clínica. Serão utilizados diferentes
métodos didáticos, como demonstrações práticas, teatrialização, apresentações de vídeos curtos, na tentativa
de aumentar o interesse à dinâmica e aumentar o aprendizado.6
Quanto a importância para os bolsistas, o treinamento para esse tipo de atividade em serviços públicos de
saúde, será a conscientização de que a orientação do autocuidado é papel do médico e de toda equipe de
saúde, fazendo parte efetiva do tratamento, propiciando a formação de profissionais mais atentos para estas
intervenções não medicamentosas, aliado à capacitação destes para o melhor manejo de pacientes com
MCC, na prática clínica.
Espera-se com este projeto, uma maior conscientização dos pacientes quanto ao seu cuidado e suas
morbidades, melhorando a aderência, a qualidade de vida e a possível redução de agravos.
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Acompanhamento periódico de pacientes usuários de próteses removíveis atendidos pela graduação da UFJF
– Campus GV

Cleidiel Aparecido Araujo Lemos

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Durante as atividades clínicas, pode ser observado um grande número de pacientes portadores de próteses
removíveis (parciais e/ou totais) reabilitados nas clínicas de graduação da Universidade Federal de Juiz de
Fora – Campus Avançado de Governador Valadares. Muitas vezes, após a finalização/instalação e controle
da prótese, devido ao  processo contínuo de formação e aprendizagem do aluno, os mesmos passam a
integrar outras disciplinas dificultando o acompanhamento, e comprometendo muitas vezes a perda de
contato com o paciente reabilitado. Dessa forma, nem sempre fica claro após o processo reabilitador para os
pacientes, a necessidade de manutenções periódicas para avaliação dos tecidos de suporte e o
comportamento das próteses visando a longevidade do tratamento reabilitador. Esta falta de controle pós-
tratamento pode gerar transtornos para o paciente, podendo afetar não só a saúde geral, mas também a
bucal, como recidiva de cáries, doença periodontal, aumento de mobilidade dental, hiperplasias, dentre outros
distúrbios. Nesta linha de ação, o presente projeto de extensão propõe realizar uma avaliação e
acompanhamento periódico de pacientes que foram reabilitados através de próteses removíveis (parciais e/ou
totais) nas clínicas de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Campus Governador
Valadares, com o intuito de verificar as condições em que se encontram as próteses após o tratamento, bem
como permitir o reforço das instruções quanto aos cuidados e manutenção das próteses, bem como avaliar o
grau de satisfação do paciente após o tratamento reabilitador, e o impacto dessa reabilitação protética na vida
social do paciente. Além disso, espera-se que com a participação dos alunos de graduação no presente
projeto, fique evidente para os participantes a importância e a necessidade do acompanhamento periódico
dos pacientes reabilitados com próteses removíveis.
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Memória e Qualidade de Vida: uma ação interdisciplinar com vistas ao envelhecimento ativo e saudável

Anna Claudia Rodrigues Alves

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

REITORIA

Resumo

A oficina de memória é uma experiência de construção coletiva de conhecimentos, instrumento de
compreensão e construção do tempo presente, através da releitura do passado. A equipe do Polo
Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento pretende reoferecer a
oficina a pessoas, a partir dos 60 anos de idade, com interesse em participar desta atividade. Por meio de
uma abordagem reflexiva, dialógica e interdisciplinar, o projeto busca estimular a memória, a partir da
valorização das lembranças dos participantes, contribuindo para o fortalecimento de sua identidade,
autonomia, e melhoria da qualidade de vida.
Duração: Dez encontros semanais
Local: Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento da UFJF.
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Sustentabilidade do PET-SAÚDE Interprofissionalidade na Extensão:  a continuidade das ações de
intervenção e do enlace ensino-serviço-comunidade.

Mabel Miluska Suca Salas

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente projeto de extensão visa dar sustentabilidade às atividades desenvolvidas pelos grupos tutoriais
da Odontologia do Projeto PET-interprofissionalidade do Campus Avançado de Governador Valadares da
Universidade Federal de Juiz de Fora, promovendo assim a continuidade do enlace ensino-serviço-
comunidade. O trabalho será desenvolvido em grupos tutoriais pequenos multiprofissionais. As estratégias a
serem realizadas serão construídas de forma interprofissional promovendo-se a pratica interprofissional.
desenvolvidas ações de educação em saúde (sala de espera,  grupos operativos,  visitas domiciliares,
escolas adstritas) com os usuários das UAPS (Unidades de Atenção Primária em Saúde) das comunidades
Turmalina III, Jardim do Trevo e Santa Paula do município de Governador Valadares. Os discentes
identificarão os problemas mais prevalentes da população adscrita, coletarão dados sobre as características
dos usuários incluindo percepção sobre os diversos problemas de saúde que acometem à mesma e
participarão de atividades como conselhos de saúde. De forma conjunta com os tutores e preceptores serão
elaboradas pesquisas e intervenções a partir das problemáticas detectadas. Os estudantes receberão
treinamentos e capacitações de forma interprofissional Todas as experiências vivenciadas serão descritas em
portfólios narrativos que serão apresentados mensalmente. Alem disso a coleta de dados será continua e
utilizando planilhas construídas de acordo com as necessidades de cada realidade. Por fim, em busca da
formação acadêmica mais contextualizada, acredita-se que o presente projeto facilitará a efetivação da
mutualidade dos benefícios entre comunidade, serviço e academia.
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Incentivando a abordagem do tabagismo, uma tarefa em construção sistemática

Arise Garcia De Siqueira Galil

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fatores de risco modificáveis como o tabagismo, abuso de álcool, sedentarismo e dieta rica em gorduras
saturadas e carboidratos impactam diretamente na morbimortalidade da população, principalmente, as
relacionadas às doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e câncer. O
tabagismo representa o fator mais impactante quanto aos danos gerados aos se comparar com os outros
fatores modificáveis. Parar de fumar representa uma estratégia obrigatória e custo-efetiva no manejo de
fumantes e necessita ser incentivada pelos profissionais de saúde, pelos órgãos públicos, fazendo-se cumprir
as leis e por toda a comunidade. Importante também será evitar a iniciação, fazendo com que iniciativas de
educação e conscientização se espalhem de forma sistemática e incisiva, evitando que crianças e
adolescentes achem comum a convivência com este vício ainda aceito socialmente. Nosso objetivo será criar
uma rotina de capacitação e multiplicação de habilidades quanto à abordagem do tabagismo que sejam
capazes de tornar graduandos da Faculdade de Medicina multiplicadores desta intervenção. Aliado, poder
capacitar estes discentes com o manejo do tabagismo, com a vivência prática de grupos de tratamento para a
cessação tabágica, incluindo abordagem cognitivo comportamental, tratamento medicamentoso,
acompanhamento durante o período de manutenção até a alta (12 meses sem fumar). O impacto esperado
será ampliar a investida contra o tabagismo e tornar discentes mais responsáveis e capacitados para o
manejo do tabagismo.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE LACTENTES E CRIANÇAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE
ABRIGO INFANTIL DE GOVERNADOR VALADARES-MG

Alessa Sin Singer Brugiolo

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O ambiente frequentemente encontrado nas instituições de abrigo infantil pode ser um fator de risco para
alterações no desenvolvimento neuropsicosensoriomotor, para o vínculo afetivo e para o surgimento de
alterações respiratórias. Desta forma, o objetivo deste projeto é avaliar, acompanhar e realizar atendimento
fisioterapêutico em lactentes e crianças abrigadas na Fundação Casa da Menina Santa Bernadete, situada no
município de Governador Valadares, Minas Gerais. Todos os lactentes e crianças institucionalizados serão
avaliados com relação ao desenvolvimento neuropsicosensoriomotor e à função ventilatória, não havendo
critérios de exclusão. Caso sejam identificadas alterações, o lactente ou a criança receberá tratamento
fisioterapêutico individualizado, com frequência de duas vezes por semana. Os demais serão acompanhados
quinzenalmente para estimulação do desenvolvimento e observação de possíveis alterações ventilatórias. Os
procedimentos serão realizados na própria instituição pelos bolsistas, sob supervisão dos docentes
responsáveis. Os discentes irão ainda interagir e partilhar conhecimentos com as cuidadoras da instituição
sobre o processo de desenvolvimento infantil e a prevenção de problemas respiratórios. Acredita-se que este
projeto resultará em ganhos para a formação acadêmica e humana do discente, para a população assistida e
para toda a comunidade científica.
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Equipe de competição e apresentação de Ginástica de Trampolim

Roseana Mendes

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto "Equipe de competição e apresentação de Ginástica de Trampolim", visa atender crianças e
adolescentes alunos do Colégio de Aplicação João XXIII e da comunidade com maior habilidade na Ginástica
de Trampolim. Alunos estes, que se destacarem no projeto de extensão Ginástica de Trampolim: uma
oportunidade. Oferece um trabalho de aprimoramento técnico, detecção de talentos e desenvolvimento do
treino de rendimento, no esporte escolar. A Ginástica de Trampolim se caracteriza com saltos acrobáticos
realizados em três aparelhos distintos: tumbling, duplo mini tramp e trampolim (conhecido como cama
elástica). As atividades acontecerão no Colégio de Aplicação João XXIII, duas a três vezes por semana,
segundas, quartas e sextas-feiras. As aulas/treinos serão realizadas em horários diferenciados: de 14h às
17h, e/ou a partir de 18hs e 30min, com a duração de 120 a 180 minutos. Um dos objetivos é a detecção de
talentos e fomento da prática da Ginástica de Trampolim para crianças e adolescentes do CA João XXIII e
comunidade em geral. E-mail para contato: roseana.mendes@ufjf.edu.br.
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Desenvolvimento de um Aplicativo Web de Apoio à Doação de Medula Óssea e Doação de Sangue Seletiva

Fabricio Martins Mendonca

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Os processos de doação de sangue e doação de medula óssea são procedimentos médicos de grande
importância para o estado de saúde da população em geral e uma questão de saúde pública. Embora sejam
processos distintos de doação, uma atividade comum em ambos os casos é a busca de doadores compatíveis
através do compartilhamento de informações. O presente projeto de extensão, de natureza tecnológica,
atuará exatamente nesta necessidade de compartilhamento de informações para doação, utilizando-se das
potencialidades do desenvolvimento de aplicativos móveis para este fim. Portanto, o objetivo deste projeto do
projeto é o desenvolvimento de um aplicativo web que possa fornecer um meio de comunicação mais eficiente
entre hemocentros e possíveis doadores de sangue e de medula óssea. Cabe ressaltar, que em um projeto
anterior foi desenvolvido um aplicativo para doação de sangue, denominado DoaJF, entretanto, este aplicativo
não inclui a doação de sangue seletiva, isto é, filtrar os doadores através do seu tipo sanguíneo e também não
inclui a doação de medula óssea. A partir do projeto aqui proposto, será desenvolvido um novo aplicativo que
inclua essas duas importantes funcionalidades. Como metodologia do projeto, serão utilizadas técnicas de
Engenharia de Software para o desenvolvimento do novo aplicativo, sua disponibilização para uso em
instituições de saúde em Juiz de Fora (hemocentro, hospitais, unidades de pronto-atendimento), além de sua
disponibilização na Play Store para acesso de quaisquer usuários. Como resultados esperados do projeto,
espera-se que o sistema desenvolvido possa contribuir de alguma forma para aumentar o número de doações
de sangue e de medula óssea na cidade de Juiz de Fora e região.
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Atividade Física para Prevenção e Tratamento de Doenças Cardiometabólicas - 'Atividade Física e Saúde
Cardiometabólica'

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo do Projeto “Atividade Física e Saúde Cardiometabólica” é estimular e dar condições para a prática
segura de atividades físicas na cidade de Governador Valadares, visando à melhora e manutenção da saúde
cardiometabólica da população. O Projeto oferecerá gratuitamente, aos frequentadores dos locais de atuação,
informações sobre exercício e saúde cardiovascular e metabólica, avaliação de risco cardiovascular para a
prática de atividade física e prescrição/orientação de exercícios físicos. O projeto contará com diferentes tipos
de intervenção: aulas de alongamento e aulas supervisionadas de exercício aeróbio e resistido (atividades
permanentes que ocorrerão 2 vezes por semana em uma das praças da cidade de Governador Valadares que
possua aparelhos para todas as idades-ATIs); avaliações do risco cardiovascular e da aptidão física,
prescrição do exercício e reavaliações; aulas temáticas e eventos especiais (eventos pontuais que ocorrerão
ao longo do ano em diferentes locais da cidade de Governador Valadares). Este projeto é desenvolvido deste
2014, ano de início do Curso de Bacharelado em Educação Física em Governador Valadares. Em 2015 foi
efetivado um convênio entre a UFJF e a Prefeitura do Governador Valadares para a sua realização (duração
total de 5 anos, ou seja, vigente até 2020 - Termo de convênio 048/2014). Assim, este pedido de renovação
está de acordo com as atividades e termos descritos no Convênio. Até o momento, o projeto já realizou
aproximadamente 55 ações de extensão na zona urbana de Governador Valadares (como feiras de saúde,
atividades práticas, palestras), contabilizando um pouco mais de 2000 atendimentos. Em relação às
atividades contínuas permanentes, o projeto já realizou mais de 240 avaliações do risco cardiovascular e de
aptidão física, aproximadamente 559 aulas supervisionadas de exercícios aeróbicos e resistidos e
aproximadamente 1030 atendimentos nas aulas de alongamento (levantamento de dados realizados no início
de outubro de 2019). Além disso, a partir de 2018 as ações pontuais de extensão deste projeto têm se iniciado
também na zona rural (distritos com distância de até 80 km do centro da cidade). Neste sentido, a renovação
deste projeto e a aprovação de 10 vagas para bolsistas têm real necessidade para que as atividades deste
projeto sejam mantidas junto à população de Governador Valadares. Por fim, ressalto que o presente projeto
tem fomentado trabalhos de conclusão de curso (3 defendidos e 1 em andamento), 1 dissertação de mestrado
defendida em julho de 2018 (pelo Programa de Pós-graduação em Educação Física da UFJF e UFV), 60
resumos publicados em congressos científicos, 19 menções honrosas ou premiações e, deste 2016, tem sido
campo de estágio obrigatório para alunos do Curso de Bacharelado em Educação Física da UFJF/GV.
Contato para maiores informações sobre o projeto: andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
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Sociedade Debates UFJF

Juarez Gomes Sofiste

DEPTO DE FILOSOFIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A Sociedade de Debates é um projeto que promove debates competitivos para tratar sobre questões
socialmente relevantes e potencializar o poder da fala em público. A 1ª Sociedade de debates seguirá o
modelo de debates acadêmico internacionalmente reconhecido, chamado de "parliamentary debate", presente
nas universidades mais renomadas do mundo, tais como Oxford, Cambridge Sorbonne, Harvard,
Universidade de Coimbra, e que vem tomando grande proporção no Brasil em universidades públicas e
particulares, tais como UFMG, UFRJ, FGV, USP dentre outras.
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Uso de Realidade Virtual e Aumentada na Inclusão Cultural de Grupos Sociais Vulneráveis

Rodrigo Luis De Souza Da Silva

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O impacto social esperado é possibilitar a vivência de experiências culturais que vão além das que são
disponíveis localmente, propiciando uma ampliação, por parte da criança ou do adolescente, do que o mundo
tem a proporcionar dentro deste aspecto.

Ferramentas baseadas em Realidade Virtual são poderosos meios de transferência de conhecimento de
forma lúdica e interativa, com muito potencial de ampliação das oportunidades educacionais daqueles que a
utilizam.

O contato com a tecnologia aplicada ao ensino pode potencialmente despertar nos alunos o interesse pela
área de tecnologia que notoriamente possibilita indivíduos com renda mais baixa a ter possibilidades reais de
ascensão social através do trabalho, sendo potenciais multiplicadores destes saberes no futuro.

Este projeto pode também ter impacto nos docentes das escolas públicas visitadas, que muitas vezes não têm
contato com tecnologias deste tipo, ampliando o espectro de possibilidades na atuação dos mesmos em sala
de aula. Iniciativas de baixo custo como a proposta neste trabalho possibilitam levar a meios mais carentes
tecnologias acessíveis, com potencial de atrair a atenção dos estudantes, motivando-os a estudar conteúdos
de forma lúdica.
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PREVENÇÃO AO TRAUMA RAQUIMEDULAR: ABORDAGEM EM UMA ESCOLA

Mauro Toledo Sirimarco

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O trauma raquimedular é um evento dotado de grande dramaticidade e impacto social. A lesão por mergulho
em águas rasas, como piscinas, lagos, rios, mares e represas é mais frequente em jovens, previamente
hígidos, com a maioria dos casos culminando em tetraplegia e incapacidade pelo resto de suas vidas. Tendo
em vista o papel do médico como educador e sua importante atuação na promoção e prevenção em saúde, o
objetivo deste projeto é levar conhecimento à comunidade acerca dos riscos e promover ações preventivas de
acidentes envolvendo esportes aquáticos e mergulho em água rasa. Neste sentido, serão realizadas palestras
no Colégio de Aplicação João XXIII, para alunos cujas idades compreendem a faixa etária de risco
epidemiológico para o trauma raquimedular.  Contaremos com recursos audiovisuais, como slides, vídeos
educativos e arquivos de áudio mp3. Como apontado em diversos estudos, medidas educativas e preventivas
são primordiais para a diminuição de novos casos.
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DOIS DEDOS DE PROSA: UMA CONTRIBUIÇÃO NA HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES
RENAIS CRÔNICOS

Bernadete Marinho Bara De Martin Gama

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O projeto “Dois dedos de prosa: uma contribuição na humanização do atendimento de pacientes renais
crônicos” foi criado em 2000 em parceria com a Nefroclin Ltda., unidade de terapêutica renal substitutiva,
situada no município de Juiz de Fora. São atendidos em média 230 pacientes e seus acompanhantes e a
equipe é constituída por 90 profissionais. Tem por objetivos: contribuir para a humanização no atendimento de
pacientes com doenças renais crônicas; proporcionar ao discente de enfermagem oportunidades para
desenvolver habilidades e competências para a formação acadêmica. Como eixo orientador inclui práticas de
educação da clientela e acompanhantes, equipe de enfermagem e multiprofissional. São desenvolvidas
palestras, dinâmicas de grupo, oficina de sensibilização e de trabalho, salas de espera, orientações individuais
e coletivas, grupos de estudo, cursos e outras modalidades de ações educativas. Possibilita conhecer de
perto a realidade do paciente e as modalidades de tratamento, as atividades desenvolvidas pelos diversos
profissionais e principalmente as competências referentes à equipe de enfermagem. Contribui para o
desenvolvimento de relacionamento interpessoal com a equipe e comunidade, e permite uma atuação ativa no
cuidado direto e indireto, através de ações assistenciais, educativas, investigativas e de gerenciamento, que
são exercidas pelos enfermeiros. A participação neste projeto de extensão contribui de forma significativa para
a construção de competências na formação acadêmica, que vão fundamentar o exercício profissional do
enfermeiro. O desenvolvimento de habilidades que envolvem o planejamento, a tomada de decisões, a
liderança, a iniciativa, o trabalho em equipe, a participação em processo de educação permanente, no
gerenciamento de materiais e na gestão de pessoas, entre outros, são oportunizados pela vivência nesta
atividade de extensão.
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REVIVA – Suporte  Básico de Vida  nas Escolas

Denise Gasparetti Drumond

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O presente projeto busca responder à demanda gerada pela lei ordinária 13722/2018, a qual institui a
obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino das redes pública e privada, voltados à educação infantil e
à educação básica e os estabelecimentos de recreação infantil, capacitarem profissionais do seu corpo
docente ou funcional em noções básicas de primeiros socorros. A saber, ressuscitação cardiopulmonar e
desobstrução de vias aéreas.

Para tanto, visa treinar professores e funcionários de seis creches municipais de Juiz de Fora - MG,
abrangendo, assim, o total de 128 funcionários.Serão beneficiadas   723 crianças de 0 a 3 anos. Importa
ressaltar que uma das cinco principais causas de morte em crianças de 0 a 2 anos é a obstrução de vias
aéreas, o que confirma ainda mais a importância da ministração desse tipo de conhecimento para o referido
público.

A fim de promover um curso com segurança biológica e economicamente viável, o projeto conta com
manequins próprios, confeccionados a partir de materiais reutilizáveis como garrafas PETs. Além da
biossegurança, haverá continuidade do conhecimento, pois os treinados poderão reter consigo o manequim
após o curso, para propagação do conhecimento em seu meio relacional.

Com as ferramentas supracitadas e com uma equipe formada por estudantes de medicina da Universidade
Federal de Juiz de Fora, o projeto "REVIVA - Suporte  Básico de Vida nas escolas" pretende ser um
instrumento importante para a universalização do conhecimento em SBV( suporte Básico ventilatório ) na
cidade alvo, podendo futuramente ser expandido através de publicações científicas.
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Práticas de multiletramentos na escola básica

Tania Guedes Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto pretende implementar um trabalho com multiletramentos na escola básica, com o propósito de
ampliar as capacidades de linguagem dos alunos para interação com gêneros textuais de diferentes esferas e
práticas sociais. O termo multiletramentos diz respeito a duas dimensões contemporâneas nos estudos da
linguagem: a) diversidade linguística, de canais de comunicação e mídias; e b) diversidade cultural. Nesse
sentido, para implementar uma pedagogia dos multiletramentos na escola, faz-se necessário desenvolver
ações diversificadas que reconheçam e envolvam essas dimensões, propondo aos alunos contato,
compreensão e produção de discursos variados das esferas artístico-literária, escolar, científica, jornalística,
cidadã, dentre outras, envolvendo-os na interação com diferentes gêneros textuais no ensino de Língua
Portuguesa articulada às outras disciplinas, com a finalidade de potencializar suas capacidades de linguagem
e interação com o mundo. Para tanto, desenvolveremos o estudo sistematização de gêneros textuais
predominantemente da cultura digital, como videocast  em vlogs, podcast e tutorial, em articulação com leitura
e escrita de gêneros já presentes nas escolas (reportagens, notícias, artigo de opinião) que possibilitam essa
multiplicidade de modos de significação (compreensão de sons, imagens, gestos e movimentos integrados
aos textos verbais) de modo a propiciar aos discentes interpretação e produção de discursos situados; além
disso, proporcionaremos a efetiva circulação social dos textos dos alunos. Tal circulação se dá, como tem sido
feito há 6 anos, por uma revista discente, já produzida pelos alunos de escolas básicas em outros anos
(Revista “Na ponta da língua”, nas versões temáticas "Música Na ponta da língua", "Ciência Na ponta da
língua" e "Cultura Na ponta da língua": http://www.ufjf.br/nucleofale/acoes/fale-na-escola/).
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Epilepsia: desmistificando uma condição médica

Leopoldo Antônio Pires

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A Epilepsia é o mais frequente transtorno neurológico sério, atingindo 50 milhões de pessoas no mundo e 40
milhões delas em países em desenvolvimento, com prevalência de 1 a 3% da população mundial. Sendo
historicamente envolvida por preconceitos e estigmas sociais, é de suma importância sua abordagem para
conscientização e orientação aos que dela padecem, para que tais barreiras que limitam os portadores em
âmbito pessoal e social sejam desconstruídas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Intervenção neuropsicológica com foco nas dificuldades de aprendizagem da matemática

Francis Ricardo Dos Reis Justi

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um programa de intervenção neuropsicológica para
estimular habilidades/processos cognitivos que contribuem para o aprendizado da matemática. O programa
tem como público alvo alunos da Educação Infantil com problemas no senso numérico e em risco de
dificuldades de matemática (encaminhados ao Centro de Psicologia Aplicada - CPA/UFJF) e alunos dos
primeiros anos do Ensino Fundamental que estejam apresentando dificuldades no aprendizado da matemática
e que tenham sido encaminhados ao CPA/UFJF. Além disso, o programa de intervenção também tem como
público alvo professores e pais de alunos da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental
de escolas públicas de Juiz de Fora. Será realizada uma palestra para pais e um workshop para professores,
visando informá-los sobre o papel de habilidades/processos cognitivos no aprendizado da matemática e
formas de estimulá-los em casa e em sala de aula. Além disso, serão realizadas avaliações e atendimentos
individuais para alunos de escolas públicas que venham a ser encaminhados ao CPA/UFJF com queixas de
dificuldade no aprendizado da matemática.
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Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs): uma alternativa para as redes agroecológicas de
comercialização

Gustavo De Almeida Santos

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente projeto está vinculado ao programa NAGÔ (Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares) e
tem como objetivo geral fortalecer a Agroecologia no médio Rio Doce, incentivando e promovendo reflexões
sobre hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis, através de atividades de formação e socialização de
conhecimentos sobre o cultivo e consumo de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), junto a
agricultores e consumidores participantes da Rede Tamanduá de Prossumidores Agroecológicos.
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Projeto SEAPE- Serviço de Atendimento e Consultoria em Psicologia Escolar/Educacional

Marisa Cosenza Rodrigues

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O Projeto SEAPE - Serviço de Atendimento e Consuloria em Psicologia Escolar e Educacional existe como
atividade extensionista da UFJF desde o ano de 1998.  Tem como objetivo principal prestar atendimento e
consultoria em Psicologia Escolar á escolas públicas (incluindo o Colégio de Aplicação João XXIII) e privadas
da cidade que procuram atendimento no âmbito do Centro de Psicologia Aplicada da instituição. Estes
atendimentos e consultorias visam minimizar o cunho clínico e individualizante dos encaminhamentos e
queixas escolares, envolvendo atuação junto á pais, alunos, professores e equipe pedagógica com ênfase na
prevenção e promoção de desenvolvimento humano e saúde psicológica. Abrange a atuação do psicólogo
escolar/educacional desde a educação infantil ao ensino médio e, eventualmente, ensino superior e alunos do
EJA (Educação de Jovens e Adultos).
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Canal da América: divulgação histórica e História Pública.

Hevelly Ferreira Acruche

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto de extensão Canal da América tem por objetivo promover a divulgação histórica e científica de
trabalhos envolvendo a História da América e do Brasil. Diante da epidemia do Covid - 19 e da paralisação de
atividades presenciais na UFJF, demos início ao projeto de um canal no Instagram e no Youtube onde
apresentamos temas, problemas, discussões em torno da História das Américas. Nosso objetivo é formar um
acervo audiovisual de pesquisas sobre a área de História da América e do Brasil no decorrer de 12 meses de
amplo acesso a públicos na Internet. Atualmente, o Canal conta com 237 inscritos e tem se constituído num
veículo importante de contato tanto com os estudantes da UFJF quanto com pessoas de outros cursos e
formações. Nesse sentido, buscamos agir na linha de pensamento da História Pública, onde a partir de uma
linguagem mais informal e em formato de bate-papo, os convidados passam ao público maiores informações
sobre suas pesquisas, seus objetivos de investigação, possibilidades de trabalho e narrativa histórica. As
transmissões no Canal no Youtube são semanais, tendo duração de uma hora e uma hora e meia.
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Café Filosófico

Juarez Gomes Sofiste

DEPTO DE FILOSOFIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Café Filosófico é um dos programas do "Pensando bem..." — Núcleo de Pesquisa em Filosofia e Educação do
Departamento de Filosofia da UFJF e
visa o desenvolvimento da filosofia de uma forma mais livre, isto é, sem amarras e fora dos métodos
tradicionais.
Uma das ações deste programa é promover, através de métodos modernos e inovadores, encontros para se
discutir, a partir de uma perspectiva
filosófica, temas, problemas, acontecimentos e questões do cotidiano. Esses encontros, geralmente, ocorrem
em praças, livrarias, teatros, parques e
cafés.
O Café Filosófico é estruturado em forma de um curso, sendo os encontros aos finais de semana no Espaço
Excalibur, no Bairro São Mateus, Juiz de Fora. O Projeto é aberto a toda a população e nos seus 15 anos de
existência já proporcionou ambiente filosófico e conhecimento aprofundado a centenas de pessoas.
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Vamos cuidar da memória? Rastreando queixas cognitivas nos ambulatórios de Neurologia Geral

Ana Laura Maciel Almeida

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentação teórica: A memória é definida como um processo cognitivo que recebe, consolida e recupera
toda a informação que aprendemos. É um sistema de armazenamento que permite reter a informação e
permite evocar essa mesma informação. O comprometimento da memória está entre os problemas mais
comuns trazidos pelo paciente ao consultório médico. Existem muitas causas de esquecimento em eventos do
dia a dia relacionados à ansiedade, que é algo muito prevalente nos dias de hoje. Sintomas psiquiátricos ou
psicológicos, como sintomas depressivos, sono insatisfatório, além da ansiedade, podem fazer com que a
pessoa diminua a atenção quando executam certas tarefas do dia a dia. A queixa da perda de memória
também pode estar presente em quadros cognitivos que precedem doenças neurológicas como, por exemplo,
a Doença de Alzheimer, a qual pode ser antecedida pelo Comprometimento Cognitivo Leve (CCL). Torna-se,
portanto, muito relevante identificar precocemente queixas cognitivas e diferenciar as causas reversíveis de
quadros degenerativos. Da mesma forma, a identificação precoce de quadros degenerativos proporciona
melhor prognóstico com o início precoce do tratamento e melhora na qualidade de vida dos pacientes e
familiares.
Objetivos: Conscientizar pacientes do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) e seus acompanhantes acerca das principais causas de alterações
cognitivas, destacando-se a perda de memória, com ênfase na promoção de ações que visem aumentar seus
respectivos níveis de conhecimento sobre o assunto, de forma a auxiliá-los no tratamento e, principalmente,
identificação precoce e prevenção dessas causas. Busca-se orientar os pacientes e familiares a respeito da
adequada estratificação do cuidado, bem como prepará-los para possíveis evoluções progressivas dos
quadros. Além disso, objetiva-se a triagem de pacientes com Comprometimento Cognitivo leve, para a
pesquisa “Correlação entre o déficit cognitivo e a perda neural retiniana avaliada pela tomografia de coerência
óptica de domínio Fourier em pacientes com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL)”, aprovada pelo Comitê
de Ética e já em andamento; com o intuito de rastreio de queixas cognitivas para, assim otimizar o
atendimento aos pacientes, buscando a melhora de sua qualidade de vida.
Metodologia: Serão realizadas palestras explicativas, semanalmente, sobre as principais causas de perda de
memória antes do início dos atendimentos dos ambulatórios de neurologia geral do Serviço de Neurologia, a
partir de uma linguagem simples e acessível ao paciente e seus acompanhantes. As palestras serão uma
forma de troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. Serão utilizados recursos audiovisuais além da
confecção de panfletos e cartilhas de orientação.
Local de realização: Sala de espera dos ambulatórios de neurologia geral, realizados nas tardes de terça-feira
e manhãs de terça-feira e quarta-feira no Serviço de Neurologia do HU/UFJF e no HU/Dom Bosco.
Horário de execução: Semanalmente na terça-feira de 13h às 15h e na terça-feira e quarta-feira de 7h às 9h.
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Italiano para Terceira Idade

Elena Santi

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O presente Projeto visa proporcionar à comunidade com mais de 45 anos, de Juiz de Fora e região, por meio
de seu bolsista, o acesso gratuito a cursos, com duração de dois anos, que oferecem noções básicas de
língua italiana, disponibilizando um atendimento específico e adequado às necessidades e aos interesses da
população-alvo, não encontrado nos cursos tradicionais de língua estrangeira. Utilizando uma metodologia
que pressupõe a interação das habilidades de compreensão (oral e escrita) e de produção (oral e escrita),
propicia aos alunos a comunicação básica na língua estrangeira, a autonomia na utilização da mesma em
atividades como leituras e viagens, por exemplo, e o alargamento de horizontes, que é consequência do
contato com a língua e a cultura de outros países, além de favorecer a inserção social dos aprendizes e
melhorar seu relacionamento com gerações mais novas, a partir da atualização de seus conhecimentos e
acreditando na viabilidade da aprendizagem continuada. Com relação aos bolsistas, o Projeto oferece a
oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante seus cursos na UFJF, na atuação
como mediadores no processo de ensino/aprendizagem, sendo orientados por docentes da área de Italiano e,
também, o aproveitamento dessa experiência extensionista como Estágio, obrigatório para os que pretendem
a licenciatura. O Projeto utiliza as salas da Casa de Cultura, na Rua Severino Meireles, 260, telefone: 3215-
4694, sede do “Polo interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão sobre o processo de envelhecimento”, da
UFJF.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

A atuação do enfermeiro no ambulatório de Transplante Renal: salas de espera e consulta de enfermagem

Elisa Oliveira Marsicano De Souza

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Trata-se de um projeto de extensão que objetiva realizar consulta de enfermagem e sala de espera para
pacientes transplantados renais. Pretende-se
contribuir para a construção de uma relação de corresponsabilidade, favorecendo formas mais humanas e
efetivas no processo de trabalho em saúde,
tanto para os usuários, como para os profissionais. Por meio deste trabalho, espera-se contribuir para a
promoção da saúde, prevenção de doenças,
bem como para a recuperação da saúde. Além disso, pode facilitar o encaminhamento dos usuários para
outras atividades de saúde e para atendimento
com a equipe interdisciplinar, quando necessário.
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Hanseníase: interface entre educação em saúde e investigação epidemiológica

Angelica Da Conceicao Oliveira Coelho

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

a)	A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta e com poder incapacitante. Ainda é um
problema de saúde pública no Brasil, mesmo com diretrizes para vigilância, atenção e eliminação. O
diagnóstico e tratamento tardios são os principais fatores que interferem no controle da doença e perpetuam a
cadeia de transmissão, visto que esta ocorre a partir dos pacientes bacilíferos que não iniciaram o tratamento.
Há além destes fatores o desconhecimento por parte da população quanto às manifestações clínicas e o
estigma presente na sociedade, que culmina em preconceito aos acometidos pela doença. Estudo prévio do
nosso grupo de pesquisa, em 2017, identificou que 73,9% dos participantes não tinha conhecimento dos
sintomas iniciais da hanseníase e que 26,1% disseram já ter sofrido algum tipo de preconceito por ter
hanseníase. Consideramos isso preocupante, tendo em vista que o estigma pode contribuir para o
encobrimento e ou negação de sinais e sintomas relacionados a doença, o que dificulta o diagnóstico precoce.
Portanto, traçamos o seguinte objetivo: realizar de forma multidisciplinar atividades de educação em saúde e
investigação epidemiológica dos contatos sociais de casos de hanseníase - grupo com risco aumentado de
adoecer, a fim de construir o conhecimento sobre a doença, desconstrução do estigma e suspeição
diagnóstica de casos novos de forma oportuna. Este trabalho será desenvolvido, por meio de visitas
domiciliares no período diurno aos contatos sociais de hanseníase. Na oportunidade serão realizadas as
atividades educativas e o exame dermatoneurológico. Na atividade educativa serão abordados os conteúdos,
como: agente etiológico, modo de transmissão, sinais e sintomas dermatoneurológicos, tempo de tratamento,
fármacos utilizados e prevenção de incapacidade físicas. A promoção da saúde e a prevenção da hanseníase
ocorrerá por meio de um elo entre o embasamento teórico-científico e o saber popular dos participantes, a fim
de integrar e reforçar o papel dos profissionais de saúde para com a comunidade, além de criar e fundamentar
ações permitindo a troca de saberes. O exame dermatoneurológico será realizado de acordo com as
orientações do Ministério da Saúde. Os casos suspeitos serão orientados a procurar o serviço de saúde de
Atenção Primária do município para confirmação do diagnóstico. Espera-se com este projeto contribuir para a
redução do estigma relacionado a hanseníase e diagnóstico oportuno, além de preparar os discentes para
trabalhar com doença negligenciada e prevalente no Brasil.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Equipe de Atletismo UFJF

Jorge Roberto Perrout De Lima

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto Equipe de Atletismo UFJF tem como objetivo oferecer treinamento de atletismo a jovens a partir de
13 anos para participar de competições oficias de atletismo em provas de corridas, saltos e lançamentos.
Os treinamentos são de segunda a sexta-feira, nos horários de 8:00 h e de 14:30 h. Não há taxas de inscrição
ou mensalidades. Os interessados devem procurar os professores, na pista de atletismo da Faculdade de
Educação Física nos horários dos treinos.
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Rede de Museus Escolares e Ciência Cidadã no Museu de Malacologia Prof. Maury Pinto de Oliveira

Sthefane Davila De Oliveira E Paula

DEPTO DE ZOOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Museu de Malacologia Prof. Maury Pinto de Oliveira tem exercido atividades de extensão e popularização
da ciência, há quase 20 anos. No Museu de Malacologia - ICB são desenvolvidos projetos de pesquisa em
todos os níveis de formação discente: graduação (iniciação científica) e pós-graduação (mestrado e
doutorado). A equipe é formada por seis estudantes de graduação em ciências biológicas, três estudantes de
mestrado e uma estudante de doutorado, na área de Biodiversidade, além de um professor visitante e um
professor permanente. As atividades de pesquisa associadas a todas as atividades desenvolvidas em torno
da coleção malacológica, constitui um ambiente profícuo para o desenvolvimento de projetos de ciência
cidadã, bem como para a capacitação de professores de ciências e biologia. Nesse sentido, percebe-se como
oportuno o desenvolvimento, no Museu de Malacologia - ICB, de um projeto de extensão de natureza diversa
do projeto já realizado no Espaço Interativo - Centro de Ciências. Tal projeto compreende uma interface mais
densa entre extensão e pesquisa, com impactos para a ciência e capacitação de professores. As coleções
biológicas abrigadas em museus de ciências e história natural constituem um patrimônio publico de
inestimável valor cultural e científico. Nesse sentido, essas coleções, ao oferecerem o sentimento de
pertencimento e identidade ao cidadão comum (não cientista), oferecem, igualmente, oportunidades
interessantes para o desenvolvimento de projetos de ciência cidadã. Os projetos de ciência cidadã envolvem
ativamente os cidadãos nas atividades científicas, produzindo resultados originais e beneficiando tanto os
cientistas quanto os cidadãos, através da produção científica e publicação dos resultados, oportunidades de
aprendizado e satisfação pessoal, bem como benefícios sociais e potenciais impactos positivos para a
comunidade. Ainda, a ciência cidadã promove o maior envolvimento do público no processo de geração de
conhecimento e a democratização da ciência.
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Esporte e Sociedade: Uma Abordagem Econômico-Financeira dos Clubes e Agremiações de Juiz de Fora e
Região

Eduardo Simoes De Almeida

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O projeto tem por objetivo fornecer informações econômicas e de negócios para os clubes esportivos
profissionais da cidade de Juiz de Fora e região. O alvo da pesquisa serão clubes como o Tupi Football Club,
o Tupynambás Futebol Clube, o Sport Club Juiz de Fora, JF Vôlei etc. Com essas informações e dados,
espera-se que os gestores desses clubes esportivos possam melhorar a sua tomada de decisão em relação a
aspectos de precificação de ingressos, planejamento de receitas etc. Para isso, será adotado um conjunto de
métodos quantitativos (econometria, análise multivariada, análise espacial etc) e qualitativos.
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Elucidando a Cefaleia: orientações ao paciente do HU/UFJF

Ana Laura Maciel Almeida

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentação teórica: Devido à elevação do número de queixas de cefaleia, processo doloroso originado
em estruturas faciais ou cranianas, iniciativas têm sido tomadas quanto à prevenção do sintoma, às doenças
associadas e aos impactos biopsicossociais decorrentes da mesma. Programas educativos podem contribuir
para a conscientização da população quanto aos sinais e sintomas da cefaleia, inclusive favorecendo
mudanças relacionadas ao tratamento, bem-estar psicológico e reconhecimento precoce do paciente com
sintomas de risco.
Objetivos: Conscientizar pacientes do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) acerca da cefaleia, com ênfase no reconhecimento precoce de seus sinais
de alarme e prevenção da automedicação abusiva.
Metodologia: Serão realizadas palestras explicativas semanalmente sobre o tema (cefaléia) antes do início
dos atendimentos do ambulatório de cefaleia do Serviço de Neurologia, a fim de estimular o esclarecimento de
dúvidas e a troca de experiências.
Público-alvo: pacientes e acompanhantes que frequentam o Serviço de Neurologia do HU/UFJF.
Local de realização: Sala de espera do ambulatório de Cefaleia, realizado nas quintas-feiras à tarde no
Serviço de Neurologia do HU/UFJF.
Horário de execução: 13:30h às 18h, semanalmente.
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO NO ENTORNO DE ÁREAS PROTEGIDAS: EM BUSCA DE
UMA COVERNANÇA COMPARTILHADA DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAMONTE
(MG)
Roberto Marques Neto

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O município de Itamonte se localiza na parte meridional do estado de Minas Gerais, nos limites fronteiriços
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, escarpados e dotados de altas declividades, engendrando um
quadro de fragilidade potencial que impõe aptidões bastante específicas para o uso e ocupação de suas
terras. 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 (além
de RPPN's - Reservas Particulares do Patrimônio Natural), sendo depositário de patrimônio ambiental de
grande valor em termos de bio e geodiversidade, e, não menos, no que tange à diversidade cultural.
Diante do exposto, depreende-se que em Itamonte ocorrem práticas de uso da terra e ordenamento territorial
que conjugam espaços protegidos e espaços produtivos, com organizações espaciais específicas na cidade e
no campo e cujas ações se dão, fundamentalmente, dentro e no entorno de unidades de conservação. Tais
ações se estabelecem nas práticas produtivas inerentes ao meio rural, bem como no turismo em espaços
naturais, e se coadunam em geoambientes montanhosos extremamente singulares no que concerne aos
aspectos estruturais e dinâmico-funcionais de suas paisagens, demandando modelos de planejamento
específicos voltados para estas características.
É nessa problemática que se assenta as ações propostas no presente projeto de extensão, e que visa
estabelecer uma proposta de planejamento integrado para o município de Itamonte (MG), que, em sua
dimensão técnica seja capaz de elaborar um modelo próprio adequado ao caráter sui generis das paisagens
montanhosas tropicais, e que no seu escopo teórico e ideológico seja construído a partir da troca de saberes
com as comunidades locais, gerando resultados potencialmente aplicáveis pelos gestores públicos e
legitimados pela população.
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Discutindo Saúde: prevenção contra hipertensão em escolares

Maria Aparecida Esteves Rabelo

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Visa a prevenção da instalação de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em escolares  através da educação
em saúde( palestras, discussões e dinâmicas) sobre os fatores de risco para instalação, como: obesidade,
sedentarismo e dieta hipersódica , bem como avaliar a Pressão Arterial, Pulso e demais parâmetros
influenciadores.
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Triagem e acompanhamento de criancas portadoras de imunodeficiências primária

Patricia Cristina Gomes Pinto

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

E de grande importância o diagnóstico e acompanhamento de crianças e adolescentes com suspeita ou
portadoras de imunodeficiências primarias (IDP) a fim de instituir a promoção e prevenção de saúde e
reabilitação em tempo oportuno. Além disso, muitas doenças habituais se confundem com o quadro das IDPs
cuja prevalência pode estar em torno de 1:2000 indivíduos. Assim é que se objetiva com este projeto de
extensão universitária a realização da triagem de IDPs em crianças e adolescentes, acompanhamento e
realização de diagnósticos de IDP e os diferenciais de outras doenças habituais na prática clínica. Neste
contexto, há de se reiterar os sinais de alerta para a triagem de IDP para alunos e residentes do HU/UFJF,
divulgar o ambulatório no âmbito da cidade de Juiz de Fora e região para encaminhamento das crianças e
adolescentes. Este projeto de extensão que beneficia a comunidade e traz benefícios para os alunos como
futuros médicos que poderão contribuir para diagnostico de IDP e doenças habituais na medicina geral.
Através do projeto, o paciente envolvido não necessita acompanhar em centros distantes da cidade de Juiz de
Fora e região.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ZOOPARASITOS E SAÚDE EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS,
BRASIL

Sueli De Souza Lima

DEPTO DE ZOOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Projeto a ser desenvolvido em praças públicas do município de Juiz de Fora, que objetiva conhecer e informar
a população sobre a presença de formas infectantes de zooparasitos (ovos, larvas ou cistos) de importância
zoonótica ou não, a partir de coletas e análise de amostras do solo e da vegetação nesses espaços. O projeto
será iniciado com uma intensa divulgação do mesmo para a população do entorno de cada praça trabalhada e
será concluído com a realização de um evento em cada uma das praças trabalhadas para apresentação e
discussão dos resultados obtidos.
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Produção de vídeo imersivo Fulldome para o Centro de Ciências/UFJF

Luis Antonio Dourado Junior

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O presente projeto visa adaptar o livro “Quark e a história da ciência” para filme animado com projeção
“fulldome” no Centro de Ciências - UFJF. Neste trabalho de divulgação e popularização da ciência, o mascote
Quark será apresentado em forma de desenho animado em ambiente imersivo hemisférico para um público
alvo na faixa etária entre seis de doze anos de idade - justamente a maior porção de visitantes do Centro de
Ciências, principalmente crianças matriculadas no ensino público. Para tanto, o projeto será realizado por
equipe formada por discentes bolsistas e voluntários, de competências distintas e complementares, com
objetivo de transpor para o espaço hemisférico de projeção os conceitos e narrativas com o texto e as
ilustrações do livro, planas e retangulares pela limitação do suporte. A adaptação animada vai explorar
controvérsias da história da ciência, desafiando as noções de “ciência pronta” e do protagonismo realizado por
gênios, uma forma de aproximar o público dos anos iniciais do Ensino Fundamental com o pensamento
científico.
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DE DESIGN DE PRODUTOS

Jorge Mtanios Iskandar Arbach

DEPTO DE ARQUITETURA E URBANISMO /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Neste projeto pretendo apresentar para o cidadão juizforano um conjunto de edificações históricas que serão
reproduzidas em canecas com o propósito de reflexão sobre o ameaçado patrimônio arquitetônico do
município de Juiz de Fora. Para sua realização deverão atuar alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da
UFJF e deles será solicitado pleno entendimento do contexto sócio-cultural e histórico do imóvel para que, ao
seu final, o desenho seja utilizado como instrumento de Educação Patrimonial junto à coletividade. Esses
desenhos, em sua fase inicial de produção, terão um caráter técnico, para em seguida receber tratamento
artístico, tanto manual quanto digital,  e posteriormente serem reproduzidos em 10 modelos de canecas. O
presente projeto pretende abranger 10 edificações das 180 edificações tombadas pela municipalidade, as
quais serão editadas e difundidas publicamente.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

GINÁSTICA E EQUILÍBRIO ESTÉTICO

Carlos Alberto De Andrade Coelho Filho

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

Este projeto objetiva estimular a prática regular do exercício físico; a ginástica contribuindo para o equilíbrio
estético. As referências metodológicas que utilizamos para o ensino da ginástica seguem no sentido do
estímulo às sensações, da expressão e da consciência corporal, mas também no da autonomia.
Consideramos ainda, associados à qualidade de vida e à funcionalidade para a realização das atividades do
dia a dia, a importância dos exercícios de flexibilidade, de força, de resistência aeróbia e de equilíbrio. As
aulas acontecem na “Sala 1” da Faculdade de Educação Física e Desportos (FAEFID), as segundas, quartas
e sextas-feiras, em dois horários: 17h às 18h; 18h às 19h. A participação é gratuita. Atendemos uma média de
quinze pessoas adultas por horário. As/os interessadas/os devem se dirigir ao local (“Sala 1” da FAEFID), nos
dias e horários acima indicados, para obterem informações sobre disponibilidade de vagas e exigências para
o ingresso.
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SOS Saúde Mental

Alexandre De Rezende Pinto

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Transtorno de Humor Depressivo (THD) é a principal
causa de doenças e de incapacitação em jovens de 10 a 19 anos no planeta. De acordo com a Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP), o suicídio é a segunda principal causa de morte em jovens de 15 a 29 anos de
idade. Além disso, ela afirma que quase a totalidade de casos de suicídio (96,8%) está relacionada a um
histórico de doença mental, sendo o THD e os Transtorno de Humor Bipolar (THB) os mais prevalentes
(35,8%).
Baseado na literatura sobre o tema, o projeto SOS Saúde Mental tem como objetivo fomentar uma rede de
apoio, que aborde os temas de transtorno de humor e do suicídio na adolescência, dentro do ambiente
escolar. Ademais, o projeto tem como meta educar pais, professores e adolescentes sobre a temática.
Para isso, o projeto realizará intervenções educacionais em cerca de 12 escolas da cidade de Juiz de Fora,
preferencialmente da rede pública, durante 12 meses. Essas intervenções contarão com palestras e
dinâmicas, ministradas pelos discentes; e com meios de acesso para oferecer outras orientações e educação
continuada às pessoas-alvo das intervenções que as demandarem.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Iniciação à Ginástica Artística

Roseana Mendes

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto de "Iniciação a Ginástica Artística", em funcionamento desde 1995, visa atender crianças e
adolescentes alunos do Colégio de Aplicação João XXIII e comunidade de maneira geral. Possui como
objetivos democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, contribuir para o desenvolvimento da
ginástica artística na cidade de Juiz de Fora e propiciar melhor formação profissional aos acadêmicos do
curso de Educação Física. A Ginástica Artística se caracteriza pela execução de elementos ginásticos e
acrobáticos em diferentes aparelhos. As atividades acontecerão no Colégio de Aplicação João XXIII, duas
vezes por semana em dias alternados, segundas e quartas-feiras e/ou terças e quintas feiras. As turmas terão
aulas de 11hs e 40 min às 12hs e 30min no turno da manhã; e a partir de 17hs e 30 min no turno da tarde,
com 60 minutos de duração.
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Rastreio da Doença Renal Crônica na Comunidade

Marcia Regina Gianotti Franco

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto "Rastreio da Doença Renal Crônica (DRC) será um projeto de extensão da Universidade Federal de
Juiz de Fora, executado pelos alunos da Liga Acadêmica Pré-Renal. Por ser a Liga composta por alunos de
diversos cursos, pretendemos oferecer um atendimento interdisciplinar aos usuários da UBS Teixeiras.
Pretendemos selecionar os usuários acima de 18 anos diabéticos, hipertensos e os idosos e posteriormente
fazer uma abordagem visando informá-los sobre a importância da prevenção da DRC, identificando os
maiores fatores de risco, e orientando-os a atenuá-los ou, eventualmente, evitá-los. Durante esse contato
inicial, se o usuário concordar, faremos exame de urina (EAS) e, se necessário, glicemia capilar. Esse
trabalho será desenvolvido por oito componentes da Liga, nos horários de funcionamento da UBS, abordando
os usuários em seus dias de consultas de rotina, seja no período da manhã ou da tarde, evitando assim
qualquer transtorno.
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Mutirão Tecnológico

Janaina Goncalves De Oliveira

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 536 mulheres foram vítimas de
agressão física a cada hora no último ano no Brasil [1]. Em Minas Gerais, a Zona da Mata é a 3ª região com
mais ocorrências de violência doméstica. A Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher de Juiz de
Fora atende em média 20 mulheres por dia, na maioria por violência psicológica [2]. Como consequência
desse cenário, as vítimas apresentam além de marcas visíveis no corpo, sintomas psicológicos. Dentre eles,
insônia, agitação, desatenção, irritabilidade, falta de apetite, e até o aparecimento de sérios problemas
mentais como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, além de
comportamentos autodestrutivos como tentativas de suicídio. A mulher desenvolve sentimento de insegurança
a sua vida ocorrendo alterações psíquicas que surgem em função do trauma, juntamente ao estado de
choque que é imediato após a agressão, sobretudo a sua autoestima dela [3]. Diante disso, o Mutirão
Tecnológico é criado como uma tentativa de aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos na graduação de
forma a mudar a vida de pessoas em estado de vulnerabilidade. Tratando-se de um público alvo sensível e
misto a abordagem deve ser sútil, pensando nisso o projeto oferece workshops nas áreas de engenharia. Os
workshops oferecidos tem um breve embasamento teórico e bastante prática, pois são tópicos do cotidiano
das pessoas como, por exemplo, a troca de uma resistência de chuveiro. Esses cursos serão ministrados
pelos bolsistas e voluntários do projeto possibilitando-os conhecer formas de aplicar o que estão aprendendo
na graduação no dia-a-dia. Espera-se conseguir empoderar mulheres que estão em situação de
vulnerabilidade, mostrando-as que se elas podem executar tarefas diárias tradicionalmente masculinas, elas
também podem seguir em frente e fazer muito mais por si próprias. Os workshops serão realizados de 1 a 2
vezes no mês na Casa da Mulher, haverá inscrições, dessa forma as pessoas podem se programar para
comparecerem. A outra frente do projeto é o desenvolvimento de um aplicativo que possa ajudar essas
vítimas quanto a denúncia. Sabendo que 42% da violência doméstica acontecesse em casa [1] um aplicativo
pode ser eficaz para acionar a polícia de forma discreta, o que em situações extremas pode ser crucial. O
aplicativo propõe um sistema de socorro em que a pessoa acione a polícia em poucos cliques, e com o
recurso de GPS do celular a localização da vítima já chega ao sistema da polícia que pode socorrê-la de
forma mais rápida. A idéia é que o aplicativo possa ser usado pela vítima ou por pessoas próximas a uma
vítima, como um filho ou vizinho, pois são estes que presenciam essas situações mas às vezes se sentem
incapazes de fazer algo. Os discentes farão pesquisas com as vítimas atendidas pela Casa da Mulher para
entender suas demandas e melhor construir o aplicativo.
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Projeto Brincar uma forma de cuidar na promoção da saúde no atendimento pediátrico em regime de
internação e assistência ambulatorial

Maria Vitória Hoffmann

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O projeto tem como objetivo inserir atividades lúdicas na Unidade de Pediatria que visa cumprir uma Lei
Federal  nº 11.104, de 21 de março de 2005 – “estabelece a obrigatoriedade, por parte dos hospitais que
ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação, de contarem com brinquedotecas em suas
dependências” bem como a Portaria MS nº 2.261 de Novembro de 2005 – “diretrizes de instalação e
funcionamento das brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime
de internação”. É  assegurado o direito de brincar, em decorrência do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).Este aspecto está em acordo com o parágrafo IV do artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) que garante: “o direito da criança à liberdade, sendo um de seus aspectos: brincar, praticar esportes e
divertir-se”. (BRASIL, 2005). A mesma lei também assegura a existência de uma brinquedoteca em
instituições hospitalares. A Brinquedoteca está inserida no eixo estratégico de desenvolvimento infantil,
promoção do direito ao brincar e espaço importante de humanização dentro do hospital.Este estudo tem como
objetivos: Descrever o perfil sócio-demográfico e os hábitos de vida das crianças e adolescentes que utilizam
a brinquedoteca; Realizar ações de prevenção e promoção à saúde através de atividades lúdicas educativas
direcionadas às crianças e adolescentes acometidas por Doenças; Compreender como estas crianças e
adolescentes experienciaram as atividades lúdicas educativas; Avaliar a qualidade de vida das crianças e
adolescentes com Doença, Oportunizar aos acadêmicos da Enfermagem em colaborar no desenvolvimento
de ações de promoção da saúde de crianças para a implantação/implementação da brinquedoteca hospitalar
(compor o cronograma de funcionamento da brinquedoteca, descrição do espaço, atividades desenvolvidas,
higienização dos espaços/brinquedos), que apontem suas necessidades e as prioridades; Elaborar de artigos
e apresentação em eventos científicos. O projeto ainda propõe, a partir de um trabalho prévio por parte da
equipe de saúde, o envolvimento dos grupos de estudo sobre a função do brinquedo e a função ética do
brincar, o crescimento e o desenvolvimento da criança por meio das atividades lúdicas entre outros temas. O
local de realização do estudo será a Unidade de internação pediátrica do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora e o ambulatório do Centro de Atenção Primaria (HU/CAS) do município
de Juiz de Fora, para o desenvolvimento do projeto durante seu período de vigência.. Trata-se de uma
Pesquisa-Ação que utiliza o método misto, cujos participantes serão crianças e adolescentes internadas ou
para consulta ambulatorial, em tratamento no HU/CAS de Juiz de Fora, os horários de execução do projeto
coincidem com os horários do Projeto de Extensão Os dias de execução do projeto serão as segunda-feira,
terça-feira, quarta-feira e sexta- feira à tarde no horário de 13h00min as17h00min no hospital e no ambulatório
na quinta-feira as 15h00min as 19h00min. Inicialmente serão utilizadas atividades lúdicas educativas visando
os cuidados com a utilização dos brinquedos, posteriormente as crianças e os adolescentes participarão de
uma entrevista semiestruturada entrevista não diretiva em grupo, 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 encerrando a fase de coleta dos dados.
As ações que serão desenvolvidas pelo grupo, para interação com crianças hospitalizadas na Unidade de
Pediatria do HU da Universidade Federal de Juiz de Fora, podem ser enumeradas da seguinte forma:
Planejamento das atividades e capacitação lúdica do grupo; Atuação do grupo junto às crianças e
acompanhantes; Grupo de estudo e aperfeiçoamento. A sala de recreação da
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Unidade de Pediatria é local escolhido para realização das “Encenações Educativas”, e a interação com as
crianças acamadas será feito através da “Corrida leito a leito”, onde o grupo de alunos devidamente
caracterizados se integrara com as crianças através de jogos de adivinhações, mímicas, oficina de desenho e
pintura, teatro com fantoches e utilização de brinquedos que se assemelham aos instrumentos hospitalares.
As atividades envolvidas no projeto são brincadeiras, em geral, com jogos recreativos e educativos: música,
filmes, leitura, escrita, desenho, recorte, colagem. Ainda, está incluída a leitura de histórias, realização de
trabalhos artísticos com canetas, lápis, tintas e de desenhos. Para os adolescentes, existem jogos como
domínio, dama, jogo da velha, quebra-cabeças e vídeo game Grupo de estudo e aperfeiçoamento,
capacitação permanente do grupo para constante aperfeiçoamento das atividades lúdicas bem como
planejamento de outras atividades para atender as necessidades das crianças percebidas durante as visitas.
A análise qualitativa será fundamentada nos momentos de análise fenomenológica e os dados quantitativo

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Homa - Centro de Direitos Humanos e Empresas

Manoela Carneiro Roland

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas foi criado em 2012 como projeto de extensão da
Universidade Federal de Juiz de Fora com o apoio da Fundação Ford. O Centro realiza pesquisas e possui
atuações relacionadas à responsabilização de empresas por violações de Direitos Humanos, investigando
casos concretos e prestando assessoria a movimentos sociais, organizações não governamentais e
comunidades afetadas. Além disso, o projeto integra diversas redes nacionais e internacionais de pesquisa e
de incidência.
No âmbito nacional o Homa se insere no “GT Corporações”, rede de organizações da sociedade civil que
acompanha e pauta o tema Direitos Humanos e Empresas no Brasil, e na Rede de Pesquisas do Rio Doce,
composta por vários grupos acadêmicos de diversas universidades que estão produzindo análises críticas em
relação aos crimes socioambientais do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e do Córrego do
Feijão, em Brumadinho. A nível internacional, o Centro acompanha as atividades da Treaty Alliance
(www.treatymovement.com) a da “Campanha pelo Desmantelamento do Poder Corporativo e pelo Fim da
Impunidade” (www.stopcorporateimpunity.com), produzindo análises sobre o processo de elaboração de
Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos nas Nações Unidas, na qual a coordenadora atuou
como expert na 3ª Sessão de Negociação.

Nesta nova fase do Centro, já reconhecido em sua área, busca-se uma maior sustentabilidade financeira, de
modo que sua estrutura será reorganizada para dar maior prioridade para a captação de recursos. Para tanto,
as linhas de pesquisas, que eram três em 2019, serão condensadas em somente uma, que atuará na
pesquisa e na busca por parceiros acadêmicos que possam financiá-la, e será criado o Eixo de Comunicação
e Captação de Recursos, responsável por dar visibilidade às atividades e produtos do Centro, estabelecer
novos parceiros
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institucionais e auxiliar na captação de recursos por meio de fundações e agências de fomento.

A linha de pesquisa atuará na temática “Agenda Nacional e Internacional de Direitos Humanos e Empresas”,
sendo dividida em 4 frentes: I) Políticas Públicas Nacionais em Direitos Humanos e Empresas (monitoramento
da produção de Políticas Públicas em âmbito nacional e no acompanhamento dos desdobramentos dos
crimes ambientais ocorridos recentemente em Mariana e Brumadinho); II) Tratado Internacional de Direitos
Humanos e Empresas (produção de documentos sistemáticos de análise dos drafts do tratado, para
acompanhar a evolução do processo de negociação na ONU e assessoramento jurídico dos movimentos
sociais); III) Comunidades e grupos vulneráveis:  povos indígenas e mulheres no campo de Direitos Humanos
e Empresas (promoção de estudos e produtos voltados à proteção de comunidades e grupos mais
diretamente atingidos pela atuação de grandes empreendimentos, com enfoque nas comunidades tradicionais
e povos indígenas e na relação complexa entre gênero e a atividade empresarial violadora de Direitos
Humanos); IV) Sistemas Regionais de Proteção de Direitos Humanos e tribunais de iniciativa popular
(fornecimento de estudo sobre a jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos como forma
de extrair o acúmulo sobre a temática de Direitos Humanos e empresas em uma nova frente que pudesse
servir para fortalecer as discussões do tratado e das políticas públicas nacionais).

Tais materiais oriundos da pesquisa servirão de suporte para a atuação de defesa dos Direitos Humanos das
comunidades locais afetadas e de diversas organizações da sociedade civil, como o Movimento dos Atingidos
por Barragens – MAB, a Justiça nos Trilhos, a Amigos da Terra, a Terra de Direitos e outras organizações
internacionais.

O Eixo de Comunicação e Captação de Recursos terá como finalidade promover as ações e produtos do
Homa para a sociedade civil e potenciais parceiros, ampliando o impacto e alcance das atividades do projeto,
deixando claro o diferencial do trabalho desenvolvido. Além disso, a coordenação também terá como escopo
a identificação de novos parceiros e oportunidades de financiamento, buscando a sustentabilidade financeira
do Centro para além da Fundação Ford. Desse modo, o eixo será responsável pelas atividades de
comunicação (site, redes sociais e newsletter) e gerenciamento do periódico científico, buscando promover a
necessidade de se proteger os Direitos Humanos nos empreendimentos empresários.

O desenvolvimento da pesquisa ocorre por uma abordagem analítica compreensiva através de revisão
bibliográfica de leis, artigos acadêmicos, livros e relatórios de organizações civis sobre o tema. Utiliza-se, para
tanto, marcos teóricos do Direito Internacional crítico, como Surya Deva, David Bilchitz e Juan Zubizarreta,
além de outros autores que possam ser pertinentes para as especificidades do Direito Empresarial, assim
como produções de centros de referência na temática, como South Centre e PoEMAS/UFJF.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor
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Sorriso - canal digital

Rodrigo Furtado De Carvalho

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
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CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O advento da internet integra um dos mais importantes avanços tecnológicos da humanidade. Seu alcance
aliado à sua rápida popularização demonstra como esta transformação ocorreu, se tornando um dos meios de
comunicação mais utilizados pela população atualmente. A internet é, hoje, um instrumento de formação de
opinião, um espaço onde todos são fontes de conhecimento e de disseminação de informações. Neste
contexto, aparece um novo formato de educação, no qual há necessidade de desenvolver um conjunto de
atividades didático-pedagógicas a partir das tecnologias disponíveis. Com o intuito de dinamizar, amplificar e
atuar como ferramenta de atualização e propagação de informações relacionadas à odontologia, o projeto é
proposto. Através da criação de um canal na plataforma digital YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCztQJvT46kYl3fQHyH3vHOA), onde haverão postagens de entrevistas
informativas e atividades práticas desenvolvidas relacionadas à promoção de saúde bucal e aos avanços mais
atuais, destinando-se à população, acadêmicos e profissionais. Nesta plataforma digital, vídeos serão salvos e
estarão à disposição para serem assistidos a qualquer momento. O uso dos recursos disponíveis permite a
complementação e o aprofundamento do conhecimento, se tornando dessa maneira, uma extensão do
espaço físico do contexto acadêmico. Diante disto, espera-se que haja uma aproximação entre população,
acadêmicos e profissionais, fazendo com que o conhecimento se torne mais acessível, de forma prática e
dinâmica, através de uma fonte com base científica introduzida numa base de dados comum a todos.
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Brincando e aprendendo saúde

Elita Scio Fontes

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A educação é fundamental na promoção da saúde e prevenção de doenças, contribuindo para a integralidade
do auto cuidado. A escola é um ambiente social onde as crianças vivem grande parte do seu tempo, sendo
propícia para a realização de atividades educativas em saúde. Por meio do lúdico a criança aprende de forma
prazerosa e aplica conceitos cotidianamente. Inserir acadêmicos na educação para saúde propicia a formação
de profissionais com prática humanizada e retorno à sociedade. Neste contexto, e com o objetivo de utilizar o
conhecimento construído na Universidade para uma melhor articulação entre educação e saúde, é
desenvolvido por acadêmicos do Curso de Enfermagem um trabalho educativo que visa desenvolver o
interesse das crianças para assuntos relacionados à saúde, e ensinar a prática de hábitos saudáveis através
da articulação entre o conhecimento científico, o lúdico e o contexto social das crianças. O projeto "Brincando
e Aprendendo Saúde" teve início em 2006 e já foi desenvolvido em diferentes unidades da Pastoral e escolas
municipais. Estamos propondo agora seu desenvolvimento na Pastoral da Criança São João Batista (Paróquia
de São Pedro) e Escola Municipal Álvaro Braga de Araújo.  Nos encontros  com as crianças é utilizada uma
metodologia lúdica e participativa, através de teatro de fantoches, cartazes, desenhos e dinâmicas. Alguns
exemplos de temas que abordamos: higiene corporal/alimentar, prevenção de tuberculose, vacinação
importância do trabalho em equipe, entre outros. Nossa experiência prévia nos mostra que as crianças são
sempre receptivas, demonstram interesse pelos encontros e expressam conhecimento sobre assuntos já
abordados. Ações desse tipo reforçam o elo entre os profissionais de saúde e a comunidade. A promoção da
saúde não ocorre de forma aleatória, sem estudo, sem embasamento e muito menos sem a integração com
outras categorias profissionais, o que demonstra o papel da Enfermagem em criar e fundamentar suas ações
e em promover uma relação dialógica entre universidade e sociedade, permitindo a troca de saberes



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Transformando poupadores em investidores: alternativas vantajosas, boa rentabilidade e risco controláveis.

Adriano Freitas De Azevedo

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A bolsa de valores desperta grande atenção dos produtos de mídia, seja em filmes, séries ou nas redes
sociais, seja pelos altos valores mobilizados, seja perspectiva de enriquecimento. Em maio de 2018 a bolsa
atingiu a marca de 1 milhão de CPFs cadastrados. Esse número é resultado da facilidade do cadastramento
em corretoras e do crescente interesse dos brasileiros com a bolsa de valores. Conduto, ainda esse número é
pequeno se comparado a população brasileira com 210 milhões de habitantes, estimados pelo IBGE em 2018.
Segundo os dados da Anbima (Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro) (2017) apenas
9% das pessoas aplicam em produtos financeiros. Ainda, ao considerarmos apenas o universo dos
investidores, 88% investem na poupança, que hoje apresenta baixa rentabilidade. De acordo com a legislação
atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: I - a remuneração básica,
dada pela Taxa Referencial - TR, e II - a remuneração adicional, correspondente a: a) 0,5% ao mês, enquanto
a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, quando essa for
inferior a 8,5% ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento. Ou seja, hoje com a
taxa Selic de 5% ao ano, a poupança rende 3,5% ao ano mais a TR. A pesquisa revelou também que para o
investidor brasileiro, a segurança é o principal motivo que o leva a investir. Ele não enxerga os produtos
financeiros como uma forma de maximizar o patrimônio ou auferir ganho, mas como uma maneira de guardar
o que economizou em um lugar seguro. Apesar das informações estarem acessíveis de forma rápida por meio
da internet, o usuário muitas vezes se vem confuso diante da quantidade de dados/textos publicados na web,
além da dificuldade de identificar a qualidade e veracidade destas informações, aliado a falta de tempo e
pressa dos dias atuais, desestimulando-o a buscar estes recursos como forma de obter mais conhecimento
sobre assuntos de interesse. Dentro deste contexto, o projeto se caracteriza por propor um ambiente de
aprendizado mais leve, como uma linguagem simples e focada na necessidade do cidadão, motivando-o e
despertando seu interesse para um assunto de grande relevância, principalmente nos dias atuais. Com isso,
esse trabalho visa disseminar conhecimento sobre aplicações financeiras, apresentando os diversos produtos
existentes no mercado e suas características, além de prover sobre as novidades mais atraentes de
investimento, capacitando o indivíduo para tomada de decisão em investimentos financeiros mais assertivos.
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Ações de saúde no contexto da surdez

Leticia Raquel Baraky Vasconcelos

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto “Ações de saúde no contexto da surdez” pretende fornecer avaliação audiométrica (audiometria
tonal e vocal) a pacientes com perda auditiva moderada ou grave, a fim de confirmar a intensidade dessa
perda para que o paciente possa fazer uso do resultado do exame e reivindicar os direitos que asseguram ao
deficiente auditivo uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, visa também contribuir para a formação do
discente ao trazer para sua realidade esse contexto, além de demonstrar a importância da comunicação
efetiva com o paciente surdo, especialmente com relação ao uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras, bem
como auxiliar na integração com outras áreas da saúde, como a fonoaudiologia, construindo um cuidado
multiprofissional direcionado ao paciente surdo. Assim sendo, espera-se poder contribuir para a formação
humanizada do acadêmico de Medicina e para a comunidade surda, que possui dificuldades no acesso ao
laudo especializado de audiograma, fundamental para fins de comprovação de sua deficiência e conquista de
seus direitos, tais como aposentadoria especial, gratuidade no transporte público, acesso a eventos culturais e
esportivos, assistência social, cotas em concursos públicos, acesso a intérprete de libras, dentre outros. O
projeto será realizado no Hospital Universitário da UFJF, Unidade Dom Bosco (HU-CAS), na sala 16 (segundo
andar), nas sextas-feiras, em horário a ser definido.
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Amigo Doador: Incentivo à Doação de Sangue em Juiz de Fora-MG

Sabrine Teixeira Ferraz Grünewald

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Para que os bancos de sangue possam se
manter abastecidos de forma adequada, são necessárias estratégias de conscientização da população,
envolvendo educação em saúde e desmistificação. O projeto de extensão Amigo Doador: Incentivo à Doação
de Sangue em Juiz de Fora-MG tem por objetivo aumentar o número de doações no município, beneficiando a
população de toda a região atendida pelo Hemominas. A metodologia envolve a capacitação dos voluntários,
para que repliquem estratégias de educação em saúde junto aos usuários do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora, em contextos ambulatorial e de enfermaria.
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UFJF para tod@s: estratégias de inclusão social e de acessibilidade no interior das edificações da
universidade

Frederico Braida Rodrigues De Paula

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Este projeto, proposto pelo Grupo [INTRA] – Arquitetura de Interiores, Design e Decoração, vinculado ao
Departamento de Projeto, Representação e
Tecnologia, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / UFJF e ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente
Construído, abrange o tema da inclusão
social, por meio da acessibilidade ao interior dos edifícios da UFJF. O principal objetivo é fomentar uma
discussão sobre as possibilidades de adaptação
dos edifícios, a fim de promover a maior inclusão e garantir o acesso de tod@s, dentro dos princípios do
desenho universal. Metodologicamente, propõe-
se o levantamento (análise diagnóstico da acessibilidade) das demandas existentes em edifícios selecionados
(os quais, prioritariamente, devem
abranger um grande público da cidade como, por exemplo, museus, teatros e ginásios esportivos) e a
proposição de soluções a curto, médio e longo
prazos. O projeto está voltado para aqueles que se interessam pelo tema da inclusão social e da
acessibilidade, especialmente alunos e pesquisadores
de arquitetura e urbanismo, artes, design e engenharias. Para mais informações sobre o projeto, entrar em
contato com o Prof. Dr. Frederico Braida,
coordenador do projeto, pelo e-mail frederico.braida@ufjf.edu.br, ou pessoalmente; o Grupo [INTRA] localiza-
se na sala 108 do Galpão da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da UFJF.
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Perspectiva Metodológica do Esporte na Escola

Andre Luis Ferreira Miranda

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto “Perspectiva Metodológica do Esporte na Escola” tem como objetivo oferecer aos alunos do Colégio
de Aplicação João XXIII e a toda comunidade de Juiz de Fora e região, vivências sistematizadas e orientadas
de iniciação desportiva nas modalidades futsal, basquetebol, handebol e voleibol, abrangendo as faixas
etárias que vão do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Entendendo o
esporte enquanto importante ferramenta de inserção social, a presente proposta possui, como principal
perspectiva a formação ampla do cidadão. Além disso, afinado com a tríade: ensino, pesquisa e extensão,
procura oferecer um campo de atuação para os discentes da Faculdade de Educação Física e Desportos da
UFJF aplicarem os conhecimentos adquiridos na rica experiência interdisciplinar ofertada por esta instituição.
As aulas acontecerão nos espaços do Colégio de Aplicação João XXIII e terão a duração de uma hora.
Ofereceremos 11 turmas de iniciação desportiva, de acordo com as modalidades citadas, cada uma com
cerca de 15 a 17 vagas ofertadas, somando um montante de quase 200 (duzentos) alunos atendidos pelo
projeto. Em nenhuma turma há distinções de gênero, ou seja, todas as turmas serão mistas. Para as faixas
etárias do primeiro segmento do fundamental, as aulas acontecerão ao final do turno da tarde e início do turno
da noite. Para as faixas do segundo segmento e ensino médio, acontecerão ao final do turno da manhã e
início do turno da tarde. Espera-se que esta experiência represente, para os alunos beneficiados pelo projeto,
algo que vá além da prática pela prática, ou seja, procuraremos utilizar a ferramenta pedagógica do esporte
para contribuir na formação de um cidadão crítico, disciplinado e consciente das responsabilidades pessoais e
coletivas.
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A arte e a ciência do movimento – a história pela ciência para educar

Anaelli Aparecida Nogueira Campos

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O presente projeto consiste em um curso que foi idealizado para ser uma oportunidade de discussão e
divulgação sobre como o estudo da fisiologia do movimento contribuiu para o desenvolvimento do
conhecimento em diversas esferas da sociedade – artística, cultural e tecnológica. Este, por sua vez, baseia-
se no trabalho do estudioso francês Etienne-Jules Marey (1830-1904). Este estudioso revolucionou o estudo
da fisiologia do movimento e transcendeu a aplicação do desenvolvimento científico, contribuindo muito além
das barreiras físicas dos sistemas biológicos, mas também, para a história do cinema e instrumentação física,
por exemplo.
O projeto prevê a realização das seguintes atividades, a saber: (1) Apresentação de conferências sobre o
tema com o objetivo de apresentar à comunidade o valor real da prática científica para a inovação tecnológica
e transferência de conhecimento para ampliação de iniciativas educacionais; (2) Desenvolvimento de
atividades educacionais/formativas direcionadas à população brasileira; (3) Demonstração prática de como o
estudo da fisiologia do movimento contribuiu para o desenvolvimento de vários dispositivos utilizados
atualmente; e (4) Oferta de um curso multidisciplinar por meio de uma plataforma de educação a distância
(Moodle-CEAD/UFJF). Este curso é gratuito e destina-se a todos os amadores do mundo vivo e das suas
diferentes formas de representação, de modo especial aos profissionais do esporte, da arte, das engenharias,
e, sobretudo aos profissionais da saúde.
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Espetáculo Itinerante: A História da Dança de Salão

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

Contemplando as dimensões teóricas e expressivas corporais, essa ação de extensão objetiva levar a dança
de salão à população juizforana sob a proposta de um espetáculo itinerante com ênfase na história da dança
de salão.  Neste processo, pretende-se apresentar, divulgar e ampliar o conhecimento sobe essa expressão
da arte, lançando um olhar preferencialmente a grupos sociais cujo acesso à cultura se torna mais restrito. A
proposta se define em cinco etapas: 1) estudo e pesquisa sobre a história da dança de salão para a
construção de um texto narrativo (março 2020); 2) estudo prático dos ritmos de dança de salão, construção do
espetáculo itinerante unindo texto narrativo e coreografias construídas (março – julho 2020); 3) divulgação e
construção da agende apresentações (a partir de abril 2020); 4) realização das apresentações em espaços
variados (escolas, asilos, universidades, Associações, etc.) (agosto 2020 a janeiro 2021); 5) Produção de um
Relato de Experiência sobre o projeto a ser apresentado em eventos e publicado em periódicos científicos.
Serão beneficiários/as dessa proposta a comunidade interna e externa à UFJF. A construção do espetáculo
contará com a participação de parte da equipe do Projeto Pés de Valsa: danças de salão UFJF e parceiros
externos como o Programa de Atividade Física e Qualidade de Vida da Prefeitura de Juiz de Fora.
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INICIAÇÃO ÀS ARTES CIRCENSES

Lilian Gil

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto INICIAÇÃO ÀS ATIVIDADES CIRCENSES vem sendo oferecido pelo C. A. João XXIII/UFJF,
ininterruptamente, desde o ano de 2008, é um projeto que oferece a oportunidade para que crianças e
adolescentes que nunca tiveram contato com as artes circenses possam iniciar seu aprendizado. São
oferecidas duas aulas semanais para cada turma que são realizadas de segunda à sexta feira nos turnos da
manha, da tarde e da noite. As atividades desempenhadas pelos bolsistas são orientadas e acompanhadas
pelo coordenador do Projeto.O ingresso de participantes no projeto é feito através de sorteio publico divulgado
em edital e aberto a toda comunidade  de Juiz de Fora.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ATENDIMENTO NUTRICIONAL AO PACIENTE PORTADOR DE HIV EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

Aline Silva De Aguiar

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O desenvolvimento da terapia antirretroviral combinada (TARV) proporcionou a melhoria no prognóstico e na
qualidade e expectativa de vida dos
portadores de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Porém, entre os efeitos colaterais associados ao
tratamento estão alterações no perfil lipídico e
na glicemia, colocando esses pacientes em risco de desenvolver síndrome metabólica, lipodistrofia e
problemas cardiovasculares. Apesar da transição
nutricional observada, a desnutrição ainda é um fator preocupante nesta população, uma vez que a ingestão
inadequada de energia e nutrientes se
explica devido aos efeitos colaterais da medicação e às complicações clínicas, como as infecções
oportunistas e desenvolvimento da AIDS. A
manutenção de um consumo alimentar e nutricional adequado às necessidades energéticas, de
macronutrientes e de micronutrientes, contribui para a
melhora da função imunológica, ameniza intercorrências causadas pelo tratamento e auxilia no tratamento
das comorbidades. O acompanhamento
nutricional aos usuários portadores de HIV/AIDS tem como objetivo realizar um atendimento especializado
individual e atividades de educação alimentar
e nutricional voltadas para promoção e proteção da saúde; com o intuito de reduzir os riscos de complicações,
estimular a adoção de hábitos mais
saudáveis e contribuir para uma melhor qualidade de vida a esses usuários.
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COMSEA O QUE É?

Ana Claudia Peres Rodrigues

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto pretende dar visibilidade e fomentar as ações do COMSEA Juiz de Fora. Um espaço importante
para a produção de políticas públicas de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). Para isso, o
projeto começou suas atividades no segundo semestre de 2018. Foram realizados levantamentos do
conteúdo de documentos e atas produzidos pelo COMSEA/JF nos últimos cinco anos. E ainda entrevistas
com conselheiros atuais, com a primeira presidente do conselho (além de autoridades públicas, professores
da Universidade Federal de Juiz de Fora, dentre outros cidadãos com importância no cenário da segurança
alimentar de Juiz de Fora).  O material produzido nestas atividades será utilizado para  formar um acervo
sobre políticas públicas em SSAN no município de Juiz de Fora. A construção deste  acervo  é uma forma de
preservar a história da construção do COMSEA/JF e  uma possibilidade de democratização das ações do
COMSEA/JF. Nesse contexto, considerando o COMSEA/JF um importante instrumento de promoção da
SSAN , este projeto tem por objetivos, ao fornecer capacitação aos conselheiros, contribuir para um espaço
vivo de produção de novas definições e práticas de segurança alimentar e nutricional do município de Juiz de
Fora. além de ser uma  base de apoio para  direcionamento do curso de capacitação dos conselheiros
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Empreendendo com comida: Uma estratégia de fortalecimento da atuação da mulher junto à Economia
Solidária

Fernando Eustaquio De Matos Junior

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão Empreendendo com comida: Uma estratégia de fortalecimento da atuação da mulher
junto à Economia Solidária tem como objetivo proporcionar capacitação a mulheres para o desenvolvimento
de produtos alimentícios artesanais a serem comercializados em feiras da Economia Popular Solidária em
Governador Valadares - MG. Pretende-se que esse projeto seja uma iniciativa embrionária para o
desenvolvimento a longo prazo de uma incubadora tecnológica de cooperativas populares na área de
alimentação no Leste de Minas Gerais. Para isso, 30 mulheres, atuantes ou não na área de comercialização
de produtos alimentícios artesanais, poderão participar da primeira versão do projeto por meio de inscrição
gratuita e espontânea. As participantes serão capacitadas quanto as noções básicas de empreendedorismo,
economia solidária e formalização como Microempreendedora Individual. O produto alimentício escolhido será
a geleia de frutas. Todo o processo de elaboração de geleias artesanais será abordado por meio de aulas
expositivas práticas. Além disso, as participantes serão capacitadas quanto a temas inerentes à atividade, tais
como planejamento e gestão financeira, boas práticas de fabricação de alimentos, prazo de validade,
rotulagem básica, embalagens, precificação e marketing. O projeto de extensão terá duração de 12 meses,
sendo que as capacitações, com carga horária de 20 horas, ocorrerão no último quadrimestre, de abril a julho
de 2021, por meio de duas turmas de até 15 participantes inscritas. Para execução do projeto serão
elaborados materiais de capacitação, como apostilas, manuais, cartilhas e apresentações. Nas versões
subsequentes do projeto pretende-se realizar novas capacitações, mas também acompanhar as mulheres já
capacitadas, possibilitando assim, desenvolver um vínculo entre as empreendedoras, de modo a estimular o
cooperativismo. O presente projeto, embora vislumbre resultados a médio e longo prazo, se apresenta em
momento oportuno, uma vez que força de trabalho feminina foi acentuadamente prejudicada pela situação de
pandemia, provocando significativos impactos nas famílias e elevando ainda mais a desigualdade social. O
projeto guarda correlação com os focos temáticos da política de extensão da UFJF para as demandas da
sociedade civil organizada de Governador Valadares na área de Sociedade e Economia.
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NIFRAM - Caminhos do recomeço: re-mapeamento do fluxo de atedimento à mulher em situação de violência
na rede de assistência

Denis Alves Perdigao

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A violência contra a mulher em uma perspectiva de análise mais ampla pressupõe e consta em si vertentes
culturais da sociedade na qual os atores da mesma se inserem, bem como as questões das afirmações e
reafirmações de gêneros construídas. O que observa-se é que o enfrentamento da violência não ocorre de
maneira eficaz e que perdure ao longo do tempo se os diversos membros da rede de enfrentamento da
violência não se fizerem presente e ativos em sua atividade cotidiana e em suas construções estratégicas. É
com este olhar, que o presente programa de extensão se propõe a trabalhar a integração e o fortalecimento
da Rede protetiva de atenção às mulheres em situação de violência em Governador Valadares. Tal objetivo
será buscado através da execução de metodologias ativas com a proposição de um redesenho do fluxo de
atendimento às mulheres vítimas de violência bem como o percurso de ressocialização do agressor. Busca-se
uma proposição de contribuição para a constituição de uma cultura de equidade de gênero e de combate a
práticas discriminatórias e melhoria do atendimento das mulheres vítimas de violência pela rede pública de
saúde.
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Ateliê de Produção Literária

Lauriana Goncalves De Paiva Guttierrez

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto de Extensão Ateliê de Produção Literária visa corroborar a relevância do Cap. João XXIII/UFJF no
tocante ao desenvolvimento e aplicação de novas abordagens teórico-metodológicas no trabalho pedagógico,
especialmente no tocante à aquisição da leitura, da produção de texto escrito no contexto atual.
	Através do projeto iremos possibilitar aos alunos da graduação em Comunicação Social e nas licenciaturas
em Letras e/ou Pedagogia e aos alunos beneficiados pelo projeto de extensãomomentos de leitura, escuta e
produção de textos escritos pelas crianças no processo de escolarização e partilhá-los e compartilhá-los para
além das paredes da sala de aula e dos muros da escola, através de uma campanha de distribuição dos livros
artesanais cartoneros com narrativas midiáticas produzidos pelos alunos nas praças públicas das regiões
atendidas.
Serão oferecidas cinco turmas, em escolas situadas em comunidades com pouco acesso a bens culturais e
com crianças em situação de vulnerabilidade social.
As aulas que acontecerão nas dependências das escolas públicas municipais dos bairros atendidos.
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Futsal Feminino UFJF

Marcelo De Oliveira Matta

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto de extensÃ¿Â£o "Futsal Feminino UFJF" destina-se Ã¿Â s jovens futebolistas consideradas
talentos, com idades compreendidas entre 9 a 17 anos, com o propÃ¿Â³sito de estimular o alcance do
potencial esportivo, atravÃ¿Â©s da participaÃ¿Â§Ã¿Â£o de treinamentos e de competiÃ¿Â§Ã¿Âµes. As
atividades serÃ¿Â£o desenvolvidas em trÃ¿Âªs vezes por semana, pela manhÃ¿Â£ e pela tarde, de maneira
programada, planejada e sistematizada, nas dependÃ¿Âªncias da Faculdade de EducaÃ¿Â§Ã¿Â£o FÃ¿Âsica
e Desportos da UFJF.
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Dialogar - Núcleo de mediação

Fernando Guilhon De Castro

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O Projeto “Dialogar – Núcleo de Mediação” tem por objetivo a promoção do diálogo social, por meio da
mediação extrajudicial, entre as partes envolvidas em conflitos individuais ou coletivos em Juiz de Fora. As
sessões serão realizadas no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF, situado na Avenida
Presidente Itamar Franco, 988, Centro, Juiz de Fora ou em espaços comunitários previamente escolhidos.
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Ortodontia conVida

Ana Carolina Morais Apolonio

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A promoção da saúde tem sido o foco das políticas públicas desde a Constituição Federal, entretanto o ensino
de Odontologia ainda é muito tecnicista pautado no aprendizado com vistas ao modelo curador e estético,
deixando em segundo plano os aspectos socioculturais e epidemiológicos necessários à promoção de saúde.
O paciente ortodôntico não pode apresentar nenhum tipo de doença periodontal, pois ela compromete o
tratamento ortodôntico. Além disso, a doença periodontal é facilitada pelo uso dos aparelhos, devido ao
aumento do acúmulo de placa. Nesta perspectiva, o Ortodontia ConVida, que acontece nas clínicas de
especialização desde 2018, integra o aluno de graduação em Odontologia a partir do 6° período, aos desafios
relacionados ao tratamento ortodôntico corretivo e o atendimento multidisciplinar do paciente. O aluno da
graduação, sob supervisão de alunos de pós-graduação e professores realiza anamnese detalhada, exame
clínico, avaliação dos dentes e do periodonto, instrução de higienização bucal (a maioria dos pacientes não
sabiam as técnicas corretas de escovação e do uso de fio dental), tratamentos como raspagem manual para
remoção do cálculo e consequente melhora da saúde periodontal e encaminhamento dos pacientes para
outras clínicas de acordo com suas necessidades de tratamento (a fila de espera da clínica de periodontia é
de 6 meses, e ao oferecer o tratamento periodontal aos pacientes estamos agilizando seu atendimento e
colaborando para a qualidade de vida do mesmo). O projeto também realiza, semanalmente, reuniões para
discussões sobre artigos científicos e procedimentos, para o aprimoramento dos conhecimentos. Participou da
apresentação da mostra de extensão e Fórum Científico e Tecnológico do Programa de Pós-graduação em
Odontologia. Isso possibilita ao aluno de graduação em Odontologia o aprimoramento de seus conhecimentos
adquiridos durante sua formação acadêmica, permite a vivência com níveis de atendimento distintos aos
vividos na graduação, além de vivência em atividades de pesquisa e divulgação de resultados. Em
contrapartida, os pacientes atendidos são caracterizados quanto à suas necessidades de tratamento com um
olhar multidisciplinar e ao seu perfil sócio demográfico, com vistas a desenvolver ações que busquem sua
qualidade de vida com foco no autocuidado orientado. Além disso, promove o contato dos alunos de
graduação e pós-graduação, sendo que estes últimos dão um direcionamento científico às experiências
adquiridas com o projeto, aprimorando a produção de conhecimento sobre os desafios do exercício da
Ortodontia no serviço público no Brasil, além de contribuir para a valorização da UFJF como instituição de
promoção de ensino, prestação de serviços e de pesquisa, atendendo assim o objetivo constitucional das
Universidades: Integração entre ensino, pesquisa e extensão.  O projeto está crescendo e sendo mais
conhecido pelos alunos da Faculdade de Odontologia. Começou com apenas dois alunos de graduação e
agora possui seis, além de duas mestrandas. Os pacientes da especialização já estão procurando os alunos
do projeto em busca do tratamento.
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Clínica de Direitos Fundamentais e transparência

Bruno Stigert De Sousa

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O projeto de extensão Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Juiz de Fora é um projeto
(multi)interdisciplinar de extensão, com recortes de pesquisa, voltado à consolidação e promoção dos direitos
fundamentais e da ética pública na cidade
de Juiz de Fora, inicialmente, mas também em âmbito regional e nacional, de acordo com a demanda
atendida. As atividades da Clínica são
estruturadas em diversas frentes, como a capacitação para a advocacia estratégica de direitos fundamentais
de discentes e docentes; leituras, debates
e pesquisas acadêmicas sobre direitos fundamentais e ética pública; acompanhamento e assessoria jurídica a
pessoas e grupos vulneráveis que tiveram
seus direitos fundamentais violados; acompanhamento e diálogo com os três poderes, auxiliando-os nas
tomadas de decisões; e contribuir para a
humanização da justiça e a transformação social.
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LIGA ACADEMICA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA UFJF - LAMFAC-UFJF.

Juliana Maria Nascimento Souza

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

INTRODUÇÃO: Na Estratégia de Saúde da Família os profissionais de saúde estão em posição privilegiada
para promover saúde, prevenir e controlar doenças e ter um conhecimento aprofundado dos determinantes do
processo saúde-doença na população.
OBJETIVOS: Promover uma experiência em saúde da família aos alunos através da integração
ensino/serviço. Inserção dos acadêmicos nos cenários reais de prática, estimulando abordagem multi e
interdisciplinar em ações individuais e coletivas, desta forma contribuindo para a prevenção e o controle de
doenças e a promoção da saúde.
METODOLOGIA: Nas unidades básicas de saúde os alunos irão acompanhar grupos de risco; acompanhar
agentes comunitários conhecendo seu trabalho junto à comunidade e identificando a realidade da mesma;
participar e colaborar na organização de ações de prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde.
Ao longo do projeto ocorrerá uma educação continuada, com reuniões científicas mensais sobre temas
pertinentes à saúde da família, com profissionais convidados, e durante o projeto serão organizados eventos
sobre saúde da família.
RESULTADOS: Desenvolvimento de habilidades e atitudes para promover o trabalho interdisciplinar em
saúde da família, o conhecimento e respeito sobre as competências específicas dos vários profissionais da
atenção básica e as responsabilidades comuns a toda a equipe; fortalecimento das ações de prevenção e
controle de doenças e de promoção da saúde nas comunidades.
CONCLUSÃO: Este projeto contribui para um olhar abrangente do indivíduo, do processo do adoecer e das
intervenções multiprofissionais em saúde, suprindo carências na formação profissional dos vários cursos da
área da saúde envolvidos. As atividades dos alunos nas unidades básicas de saúde contribuem para o
fortalecimento das ações de prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde nas comunidades.
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O desenvolvimento profissional do professor que ensina matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental

Reginaldo Fernando Carneiro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto de pesquisa-extensão tem como objetivo compreender o desenvolvimento profissional docente
do professor que ensina matemática nos anos iniciais. Para o desenvolvimento do projeto acontecerão
encontros na Faculdade de Educação com professores dos anos iniciais, licenciandos em Pedagogia e
Matemática, estudantes de Pós-Graduação e professores da universidade em que discutirão sobre o
desenvolvimento profissional docente e o ensino e aprendizagem da matemática. Esperamos compreender
como pode ocorrer o desenvolvimento profissional docente que participa de um grupo de estudos ao discutir
sobre a matemática nos anos iniciais. Consideramos que as discussões em grupo podem promover do
desenvolvimento profissional de todos os participantes e, por tratar-se de um projeto de pesquisa-extensão,
pode contribuir para o acompanhamento/formação contínua dos professores para enfrentar as dificuldades e
os dilemas no que se refere ao ensino de matemática.
Os encontros acontecerão semanalmente com duração de 3 horas (19h às 22h) e serão realizados na
Faculdade de Educação da UFJF.
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Educação em Saúde em face do câncer colorretal e do exame de colonoscopia: contribuições da Enfermagem

Thais Vasconselos Amorim

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O Projeto de Extensão “Educação em Saúde em face do câncer colorretal e do exame de colonoscopia:
contribuições da Enfermagem” tem como objetivo central promover orientações para a realização do exame
de colonoscopia e educação em saúde para mudança de estilo de vida em face do câncer colorretal. Isso
porque o câncer de cólon e reto se destaca entre os tipos de neoplasias com maior estimativa de casos para o
biênio 2018-2019 e a colonoscopia é considerada o padrão-ouro para detecção e tratamento precoce de
lesões. Sabe-se que o preparo inadequado para o exame redunda em prejuízos de variada ordem, desde o
aumento dos custos, impacto na resolutividade do Sistema Único de Saúde até complicações que
comprometem o usuário. Evidências apontam que a educação em saúde realizada por enfermeiros melhora
efetivamente a qualidade do preparo intestinal e propicia resultados colonoscópicos relevantes. Para além,
considerando que a formação em Enfermagem visa atender, no rol da Educação em Saúde à promoção da
saúde e prevenção de agravos, consoante a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, pretende-
se que, atrelada às orientações de preparo para colonoscopia, haja o desenvolvimento de educação em
saúde visando a adoção de mudanças comportamentais e medidas protetoras para o câncer colorretal, por
meio de Salas de Espera com os usuários da Unidade de Endoscopia do HU-UFJF/EBSERH.
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Iniciação à Ginásticas Rítmica 2020

Adriana Leite De Sousa

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto de Iniciação à Ginástica Rítmica (GR) é mais uma opção para as crianças em idade infantil de
praticar ginástica de uma maneira alegre, orientada com vivências motoras diversas. A GR é uma modalidade
esportiva pouco conhecida e a sua prática é pouco difundida nos clubes, escolas e academias da cidade de
Juiz de Fora e região. Assim, o Projeto tem como objetivos: estender o conhecimento do ensino e
aprendizagem teórico, técnico e prático da GR à realidade da prática; estabelecer uma integração entre o
ensino, pesquisa e a extensão, na perspectiva da disseminação do conhecimento; assegurar a formação de
recursos humanos devidamente apropriados dos objetivos e instrumentos de trabalho com a GR; assegurar e
promover o estágio curricular aos acadêmicos do Curso de Educação Física; divulgar a GR através das
práticas corporais; proporcionar às crianças da comunidade de Juiz de Fora uma melhoria na qualidade das
atividades corporais através da prática da GR; estimular a produção do conhecimento através de produção de
Trabalhos de Conclusão de Curso, apresentações artísticas, textos e publicações sobre as práticas
desenvolvidas no Projeto, bem como os relatos de experiências.
O projeto é desenvolvido através de aulas de GR duas vezes na semana, nas terças e quintas-feiras no
Ginásio de Ginástica Paulo Roberto Bassoli da FAEFID (Faculdade de Educação Física e Desportos), com
duração mínima de 1:30 cada sessão, tendo início às 18:00 e término às 19:30. São ofertadas duas turmas:
iniciantes e intermediária para meninas a partir dos 7 anos de idade. Nessas turmas são desenvolvidos
conteúdos específicos para uma boa realização da GR, estimulando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
das capacidades físicas, perceptivas, motoras e o condicionamento cardiorrespiratório das crianças,
atividades essenciais para uma boa execução da ginástica em questão. Os parelhos da GR a serem
trabalhados são: a corda, a bola, o arco, a fita, e serão introduzidos gradativamente, através de jogos e
brincadeira lúdicas com os seus manejos específicos.
Os resultados práticos esperados são as execuções das séries em conjunto com e sem aparelhos, em
apresentações nos Festivais de Ginástica da cidade de Juiz de Fora e região.
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Combatendo fake news: utilizando métodos computacionais como forma de identificação e seleção de
conteúdo falacioso

Jairo Francisco De Souza

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A proliferação de notícias falaciosas vem aumentando com a evolução dos meios de comunicação e,
principalmente, pelo consumo de notícias através de redes sociais. Com isto, se torna inviável realizar uma
curadoria manual de todo o conteúdo publicado nestes meios. Muitos trabalhos em diversas áreas tem sido
realizados para tentar conter os males causados pela disseminação das fake news. Este projeto visa auxiliar a
população na identificação e seleção de fake news através do uso de métodos computacionais para
checagem automática de fatos utilizando bases de conhecimento.
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Formatação de produtos turísticos: trilhas e ações de educação ambiental no Parque da Lajinha

Mariana Pereira Chaves Pimentel

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O objetivo deste projeto é duplo, primeiramente sensibilizar e despertar a consciência crítica da população
juiz-forana e de visitantes externos, por meio de ações de educação ambiental, visando a conservação do
ambiente natural para gerações futuras, mas também, promover o resgate e valorização da história e
importância deste patrimônio histórico-cultural e ambiental de Juiz de Fora, o Parque Natural Municipal da
Lajinha, tanto para moradores como para turistas. Para isso, será realizado levantamento de informações
sobre a relação do Parque com a cidade de Juiz de fora, e também realizará o levantamento de dados de
fauna e flora da Unidade de Conservação. Na área de floresta do Parque será realizado trabalho de campo
visando definir os pontos de interesse à visitação, os temas, os recursos e a infraestrutura necessários a
implantação da(s) trilha(s). Finalmente, serão realizados, juntamente com a Direção do Parque, o
planejamento de trilhas interpretativas, nas quais serão propostas ações de sensibilização, conscientização e
educação e ambiental. Ao final, espera-se que o projeto promova uma atuação transformadora, voltada para a
valorização e conservação do patrimônio ambiental e histórico-cultural da cidade, ao mesmo tempo em que se
ofereça um produto de ecoturismo potencializador e enriquecedor da visitação turística de Juiz de Fora.
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GARRA

Ivana Lúcia Damásio Moutinho

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O GARRA e´ uma jornada atrave´s das lacunas na educac¸a~o ba´sica brasileira em busca de uma maior
inclusa~o no ensino superior pu´blico. Tal ensino, excludente e elitista, torna-se inalcanc¸a´vel para a maior
parte dos egressos do ensino ba´sico pu´blico e que na~o possuem recursos financeiros para estudar em
boas escolas, aquelas que realmente aprovam no vestibular. Assim, o GARRA como um pre´-vestibular
popular pretende fornecer oportunidades para essas pessoas, auxiliando-as a competir de uma maneira mais
justa com aqueles que tiveram um ensino de qualidade. Para esse intuito, o projeto fornecera´ aulas das
compete^ncias exigidas pelo Exame do Ensino Me´dio, de segunda a` sexta, em hora´rios noturnos, para que
atendam o maior nu´mero possi´vel de solicitac¸o~es. Ale´m disso, o GARRA acredita que a educac¸a~o vai
muito ale´m de mate´rias decorativas, e pretende oferecer aulo~es de cidadania, e´tica, debates, sarais, entre
outras atividades que visem o crescimento como indivi´duo do aluno, e dos acade^micos envolvidos no
projeto. Acredita-se que o aprendizado na~o sera´ restrito aos alunos do projeto, mas sim a todos que
participarem (diretores, coordenadores, professores, monitores), pois todos contribuem na aquisic¸a~o de
conhecimento, visto que na~o ha´ saber mais ou saber menos, mas saberes diferentes.
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Triagem auditiva no idoso do município de Juiz de Fora

Leticia Raquel Baraky Vasconcelos

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O presente projeto tem como objetivo detectar e corrigir precocemente a perda auditiva no idoso atendido no
Departamento de Saúde do Idoso do município de Juiz de Fora - MG, de maneira a melhorar a qualidade de
vida desses pacientes, prevenindo a ocorrência de comorbidades e mortalidade e prolongando a vida
produtiva. Será realizado um estudo descritivo populacional do tipo seccional, através da aplicação de um
questionário baseado no modelo da OMS (1999), e posterior avaliação dos participantes através do exame
clínico otorrinolaringológico (otoscopia) e avaliação audiométrica (audiometria tonal e vocal). Espera-se que o
presente trabalho possibilite a determinação da magnitude do problema dos transtornos auditivos no idoso,
com identificação da perda auditiva incapacitante no idoso e realização de ações resolutivas nos níveis
primário, secundário e terciário.
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Participação popular e controle social em saúde mental no município de Juiz de Fora:  construindo estratégias
e enfrentando desafios

Sabrina Pereira Paiva

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

Esse projeto de extensão se propõe a dar continuidade às ações de dinamização/renovação dos espaços de
participação social existentes na saúde mental do município e a
construção coletiva de formas alternativas de participação e controle social, envolvendo todos os sujeitos
(usuários, familiares e trabalhadores)
presentes no cotidiano dos serviços de atenção psicossocial em Juiz de Fora/MG. Será desenvolvido no
contexto dos Centros de Atenção Psicossocial,
por assistentes sociais e estudantes de serviço social inseridos na Rede de Atenção Psicossocial, visando
fomentar as oficinas de cidadania e cultura,
participação e controle social, além de valorizar o espaço das assembleias já presentes em todos os CAPS do
município. Visa construir o Fórum de Defesa da Saúde mental e em prol da Luta Antimanicomial no município
de Juiz de Fora.
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“Bem-estar animal: avaliação, vacinação e vermifugação de equinos de tração da cidade de Juiz de Fora-MG”

Jefferson Filgueira Alcindo

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Os equídeos são utilizados pelo homem há muito tempo e em algumas situações servindo como meio de
sobrevivência. O diagnóstico da realidade envolvendo carroceiro e seu animal de tração é de suma
importância para que se possa traçar o perfil socioeconômico dessa classe da sociedade assim como sugerir
novas orientações, tornando esse profissional capaz de agir na busca de soluções para os problemas do seu
cotidiano, englobando seu cavalo e sua atividade profissional. Nesse contexto, o manejo sanitário precisa ser
compreendido a fim de prezar pela saúde não apenas dos animais, mas das pessoas que mantém contato
permanente com eles em virtude de algumas doenças possuírem caráter zoonótico. Assim como em outras
grandes cidades, animais de tração são observados na zona urbana da cidade de juiz de Fora-Mg e apesar
de políticas públicas terem sido criadas para o uso sustentável de veículos de tração, ainda é comum
encontrar animais nas ruas em situação de maus tratos e abandonos. Quando esses casos ocorrem o Canil
Municipal da cidade realiza a apreensão e posteriormente a doação desses animais. Levando-se em
consideração a quantidade expressiva de animais (cães, gatos e equinos) que é recolhida anualmente, e o
número de médicos veterinários habilitados a prestar os serviços requisitados, muitas vezes limitado, o
presente projeto tem como objetivos fornecer assistência médico veterinária aos equinos e muares recebidos
pelo Canil Municipal, desenvolver ações educativas pautadas na profilaxia de doenças e uso racional desses
animais, realizar inquérito sorológico da leptospirose e avaliar a prevalência de helmintos intestinais em
equinos de tração da cidade de Juiz de Fora-Mg.
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História da UFJF

Marcos Olender

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Este projeto busca resgatar e preservar a memória da UFJF, escrevendo a sua história. Nesta, daremos
destaque à diversidade dos sujeitos que a compõe, valorizando assim todos os seus quadros (estudantes,
docentes e funcionários) e suas unidades (pró-reitorias, institutos e faculdades). Visamos com o mesmo,
valorizar a importância da universidade junto à sociedade e gerar identidade através da divulgação dos
resultados da pesquisa através de livros, documentos áudio-visuais, exposições e etc. Buscamos com este
projeto, também, construir um Centro de Conservação e Memória da UFJF que possa preservar e guardar sua
memória, bem como servir como pólo difusor desta história, dialogando com a comunidade universitária e com
a sociedade de Juiz de Fora e da sua região de influência e funcionando como lugar que agrega identidade.
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Mundo Microbiano em Ação: Conceitos de Microbiologia e Parasitologia no Ensino Fundamental e Médio

Claudia Oliveira Fontes

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Os microrganismos, representados por bactérias, fungos, vírus, protozoários e helmintos, são estudados nas
disciplinas Microbiologia e Parasitologia. São ubíquos e a relação dos seres humanos com os mesmos, seja
esta benéfica ou não, se inicia a partir do nascimento, considerando uma gestação saudável. Após o parto, a
exposição aos organismos microscópicos ocorre em tempo integral, tendo em vista que os mesmos podem
ser isolados dos mais variados ambientes, por exemplo, pele e pelos, alimentos, água, solo, ar, cédulas e
moedas, utensílios domésticos e os mais diversos materiais e equipamentos. O tema relacionado aos
microrganismos é estudado nas várias etapas do desenvolvimento escolar, e no ensino fundamental e médio
é abordado especificamente nas disciplinas de ciências e biologia, na maioria das vezes apenas de forma
teórica. O projeto “Mundo microbiano em ação: Conceitos de Microbiologia e Parasitologia no Ensino
Fundamental e Médio” pretende articular conteúdos de Microbiologia e Parasitologia em âmbito escolar,
trabalhando especificamente com alunos do ensino fundamental e do ensino médio, em escolas públicas do
município de Governador Valadares, Minas Gerais. A atividade prática no ensino de ciências proporciona o
desenvolvimento da capacidade de observação, argumentação e a consciência sobre os cuidados com o meio
ambiente e com a saúde, contribuindo para a formação dos alunos enquanto cidadãos. No entanto, muitas
vezes, alunos de escolas públicas não têm a oportunidade de realizar aulas práticas sobre o assunto, pois não
possuem os equipamentos e materiais de consumo necessários para tais experimentos, evidenciando um
estado de vulnerabilidade educacional desses discentes. Assim, a possibilidade de execução desse projeto de
extensão permitirá que os alunos de ensino fundamental e médio conheçam algumas atividades práticas e
metodologias alternativas de aprendizagem, por exemplo, utilização de jogos, compreendendo assim a
importância dos microrganismos em nosso dia a dia e auxiliando no aprendizado da microbiologia e
parasitologia. O desenvolvimento do projeto ocorrerá com a elaboração de ferramentas didáticas que tornam
possível a abordagem da Microbiologia e Parasitologia no Ensino Fundamental e Médio, auxiliando os alunos
na descoberta da influência dos microrganismos em seu cotidiano, bem como as funções desses organismos
no meio ambiente.
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Núcleos de Educação Financeira Popular na UFJF (NEFIP-UFJF): promovendo a literacia financeira e a
autonomia econômica da comunidade acadêmica e de Juiz de Fora (MG).

Marco Aurelio Kistemann Junior

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Neste projeto de extensão pretende-se apresentar uma Introdução à Educação Financeira, seus princípios e
diretrizes para a tomada de decisão em situações de consumo no cotidiano. Pretende-se ainda possibilitar aos
participantes criar suas formas de planejamento financeiro e controle e previsão de gastos e possibilidades de
investimentos e empreendedorismo. A metodologia utilizada será a de Estudos de Caso (Case Studies) que
possibilitará a construção de conceitos e práticas de Educação Financeira. O projeto se destina a comunidade
acadêmica (docentes, técnicos administrativos, discentes, funcionários terceirizados e cidadãos de Juiz de
Fora-MG e região)) interessada em problematizar, discutir e resolver problemas relativos à vida financeira e à
economia doméstica.
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Núcleos de Educação Financeira Popular na UFJF (NEFIP-UFJF): promovendo a literacia financeira e a
autonomia econômica da comunidade acadêmica e de Juiz de Fora (MG).

Marco Aurelio Kistemann Junior

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Neste projeto de extensão pretende-se apresentar uma Introdução à Educação Financeira, seus princípios e
diretrizes para a tomada de decisão em situações de consumo no cotidiano. Pretende-se ainda possibilitar aos
participantes criar suas formas de planejamento financeiro e controle e previsão de gastos e possibilidades de
investimentos e empreendedorismo. A metodologia utilizada será a de Estudos de Caso (Case Studies) que
possibilitará a construção de conceitos e práticas de Educação Financeira. O projeto se destina a comunidade
acadêmica (docentes, técnicos administrativos, discentes, funcionários terceirizados e cidadãos de Juiz de
Fora-MG e região)) interessada em problematizar, discutir e resolver problemas relativos à vida financeira e à
economia doméstica.
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Narrativas de uma cidade silenciada: a História Local pelas vozes da periferia de Juiz de Fora

Yara Cristina Alvim

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O presente projeto busca dar continuidade ao projeto de extensão já em andamento, intitulado, “Construindo
Narrativas Periféricas elas lentes do olhar e pelas vozes da comunidade local”. O projeto que apresentamos
tem por objetivos promover a valorização da história local de bairros periféricos da
cidade de Juiz de Fora, através da criação de narrativas históricas, construídas pelas narrativas de memórias
da comunidade local.

Neste primeiro momento, temos privilegiado o bairro São Benedito, localizado na zona leste da cidade de Juiz
de Fora. Como tantos outros bairros
periféricos da cidade, as narrativas hegemônicas em torno de São Benedito têm o vinculado a uma história de
violência e de marginalidade. Associado a este processo, não encontramos na literatura acerca da história da
cidade de Juiz de Fora, referências históricas acerca daquele bairro. Há, portanto, um silenciamento em torno
de sua história, o que contribui, fortemente, para a reafirmação de uma história permeada pela violência e
pela marginalidade.
Para o desenvolvimento do projeto, temos promovido um ambiente narrativo, realizado a partir da escuta das
vozes da comunidade daquela localidade.
Suas narrativas de memórias têm assumido papel central na construção da história do bairro São Benedito e
têm nos revelado outras narrativas da
cidade como um todo.

Para a construção dessas histórias, privilegiaremos três sujeitos: (1) discentes do curso de História,
Pedagogia, Artes e Design e Comunicação Social, privilegiando estudantes que residam em São Benedito
e/ou em regiões periféricas da cidade; (2) os moradores daquela localidade; (3) a comunidade escolar,
prioritariamente os estudantes e professores de uma das instituições escolares do bairro. Buscaremos
aprofundar na construção de uma comunidade narrativa, onde discentes da graduação – que ali residem e
que possuem um elo afetivo e de sociabilidade com a localidade e seus moradores – a comunidade local e a
escola sejam co-autores dessas narrativas.

Os discentes serão o elo central com a comunidade, ou seja, serão sujeitos importantes no estabelecimento
de vínculos com a comunidade no sentido de fomentar um ambiente narrativo. Por sua vez, a comunidade
local se tornará uma comunidade narrativa privilegiada. Não menos importante, a escola se constituirá como
partícipe dessa experiência de compartilhamento de narrativas. Esperamos que, ao participar dessa dinâmica,
a escola torne-se espaço formativo, ao integrar a história da localidade como elemento constitutivo dos
processos de ensino e aprendizagem escolar e, sobretudo, como experiência de fortalecimento de elos com a
comunidade, de afirmação identitária e de valorização social de seus atores (professores, alunos e
comunidade).
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Origens e Horizontes: genealogia e direitos

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto 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. O exemplo mais recorrente é o de reconhecimento de cidadania e suas repercussões. 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.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Doação de fetos/embriões de maternidades ou hospitais de Juiz de Fora e região para o acervo (Museu de
Anatomia Hildegard Rodrigues) da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Maria Ines Da Cruz Campos

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto em questão visa a doação de fetos ou embriões por gestantes que tenham sofrido abortamento
espontâneo. Os alunos participantes do projeto serão treinados a participar das salas de espera de hospitais e
maternidades da cidade e região, onde são realizados os cursos de pré-natal para estas pacientes. Estes
alunos farão palestras no intuito de sensibilizar as gestantes para que, no caso de abortamento, as mesmas
doem seus fetos para o acervo da UFJF de modo a servirem de material de estudo para os acadêmicos dos
cursos de saúde desta instituição.
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Análise musical como elo entre música e sociedade

Marta Cardoso Castello Branco Garzon

DEPARTAMENTO DE MUSICA

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

A música tem sido historicamente relacionada à abstração de uma linguagem não semântica, o que se
presentifica como um caráter efêmero que muitas vezes impede sua investigação. Neste contexto, a análise
musical se constitui como uma ferramenta útil e necessária à pesquisa, que no entanto, se mantém afastada
da sociedade geral. O presente projeto visa investigar e propor ações efetivas para a abordagem de tal
problema, através da análise da música nas novas mídias e de sua relação direta com a sociedade,
culminando na produção de um podcast com análises musicais de obras diretamente relacionadas a
ambientes online e a jogos de computador – um repertório que promove notável disseminação de material
musical na contemporaneidade.
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Integralidade no cuidado: práticas integrativas e complementares.

Mario Cirio Nogueira

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Este projeto de extensão visa levar aos alunos da área da saúde da UFJF reflexões sobre sua formação e
informações sobre as práticas integrativas e complementares. O projeto tem três componentes: curso de
extensão a ser oferecido anualmente aos alunos; divulgação das práticas integrativas e complementares por
meio da página do projeto na internet; esclarecimento aos usuários de unidades básicas de saúde, em salas
de espera, sobre as PIC e sua disponibilidade em serviços públicos. Além disso, através do contato com o
tema e com os serviços de atenção básica e de práticas integrativas e complementares, são percebidas
necessidades de novos conhecimentos e investigação, levando à formulação de projetos de iniciação
científica.
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Níveis de excitação muscular de Infra-espinhoso, Trapézios Superior e Inferior em retração escapular sob
diferentes níveis de carga em adução em indivíduos com e sem ombro doloroso

Gabriela Silveira Nunes Abreu

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As alterações de mobilidade de ombro e a instalação ou perpetuação de dor, são alvo de investigações
visando o desenvolvimento de estratégias de abordagem fisioterapêutica, sobretudo, com exercícios que
foquem no aumento da atividade dos músculos estabilizadores sem o aumento dos músculos já hiperativos,
como o Trapézio Superior. O objetivo deste projeto é analisar os níveis de excitação muscular do Infra-
espinhoso, Trapézios Superior e Inferior em retração escapular sob diferentes níveis de carga em adução em
indivíduos com ombro doloroso. O exercício será avaliado nestes indivíduos para comparação com níveis
normais de recrutamento muscular. Regressões lineares serão ainda utilizadas para averiguar o
comportamento eletromiográfico com cargas progressivas. Serão aplicados questionários com o intuito de
analisar as incapacidades, dor, sintomas e disfunções na realização de atividades cotidianas.
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Memória Ferroviária

Marcos Olender

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Realizado pelo Laboratório de Patrimônios Culturais - Lapa/ Instituto de Ciências Humanas/ Universidade
Federal de Juiz de Fora, o projeto Memória Ferroviária conhecido como "Memória Trilho", se desenvolve em
seis cidades: Barbacena, Antônio Carlos, Santos Dumont, Ewbank da Câmara, Juiz de Fora e Matias
Barbosa.
Desde março de 2013 uma equipe multidisciplinar percorre estes municípios em busca de vestígios,
manifestações, relatos e lugares que ancoram a memória do sistema ferroviário, em grande parte desativado
nas décadas de 60 e 70, e que tanto impulsionou o desenvolvimento urbano, econômico e sociocultural não
só em Minas, mas em todo o Brasil.
Diversos produtos estão previstos para a conclusão do Memória Trilho. Dentre eles destacamos:
documentário em vídeo, cartilhas, registros fotográficos diversos, seminários e oficinas, inventário de bens
móveis, imóveis e imateriais relativos ao patrimônio cultural da E.F.C.B, além de eventos de culminância
abertos a comunidade para a exibição, exposição e distribuição dos referidos produtos.
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DESAFIOS DA EXTENSÃO: TECENDO INTERLOCUÇÕES DAS RELAÇÕES ENTRE SAÚDE MENTAL E
TRABALHO

Andreia Aparecida De Miranda Ramos

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Segundo os dados da Dataprev, no período entre 2012-2016 (BRASIL,2017), acerca do acompanhamento
mensal dos benefícios auxílios-doença previdenciários e acidentários, concedidos conforme códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e segundo os códigos da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), os Transtornos Mentais e do Comportamento ocuparam o terceiro lugar
em número de auxílios-doença concedidos, sendo o primeiro lugar ocupado pelas “Lesões, envenenamentos
e outras consequências de causas externas” e o segundo lugar ocupado pelas “Doenças do sistema
osteomuscular e outras conseqüências de causas externas”. Esta proposta de extensão consiste no
fortalecimento de um conjunto de intervenções em saúde do trabalhador acerca da temática saúde mental e
trabalho. Objetiva-se promover, por meio de um projeto de extensão universitária com interface em pesquisa e
ensino, atividades grupais, oficinas, seminários e grupos de apoio psicossocial, com profissionais, estudantes,
comunidade, trabalhadores da rede de  Atenção Primária à Saúde e trabalhadores atendidos no Centro de
Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST) em sofrimento mental relacionado ao trabalho. O
trabalho de intervenção junto aos trabalhadores e comunidade se dará, principalmente, através de
intervenções grupais de caráter educativo e/ou psicossociológico, também por seminário, oficinas
pedagógicas, grupos de apoio e encaminhamentos dos trabalhadores adoecidos para atendimento clínico na
Rede de Assistência de Saúde Mental de Juiz de Fora.
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Educação em saúde nas escolas públicas de Juiz de Fora

Christianne Toledo De Souza Leal

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Resumo: A endocrinologia é uma especialidade que cuida de doenças crônicas como diabetes, obesidade e
dislipidemia. A importância destas patologias, principalmente nos dias atuais é a elevada prevalência em todo
o mundo. Em especial no Brasil mais de 50% da população têm excesso de peso. A obesidade é um grande
fator de risco para outras doenças como diabetes e hipertensão e dislipidemia. O objetivo principal deste
projeto é levar conhecimento científico à comunidade (estudantes de escolas públicas, seus familiares e
funcionários) através de reflexões sobre a prevenção de doenças crônicas na área de endocrinologia:
obesidade, diabetes, dislipidemia e também hipertensão arterial com foco principal na alimentação saudável,
além de proporcionar ao estudante bolsista cenário de prática de prevenção e promoção em saúde voltada às
demandas da comunidade local.  Após as atividades educativas os alunos envolvidos farão treinamento de
habilidades técnicas com supervisão das preceptoras do projeto como aferição da pressão arterial e/ou
glicemia capilar além da medida de circunferência abdominal. Serão fornecidas cartilhas educativas aos
participantes e serão promovidas brincadeiras e oficinas culinárias com os estudantes.
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Café com Bíblia

Juarez Gomes Sofiste

DEPTO DE FILOSOFIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O "Café com Bíblia" é um encontro semanal em ambiente aconchegante e acolhedor (Espaço Excalibur) para
o estudo da Bíblia a partir de uma metodologia dialógica e investigativa, sem dogmatismo, totalitarismo e
apologias a esta ou aquela denominação religiosa. A partir das abordagens histórica, filosófica e teológica o
estudo busca apresentar uma visão de conjunto do segundo (novo) testamento, seguindo a ordem cronológica
dos escritos serão apresentados o contexto, os temas e os problemas tratados nos respectivos livros
sagrados.
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO NA COMUNIDADE- GRUPO
OPERATIVO DE APOIO AO EMAGRECIMENTO SUSTENTÁVEL E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Clarice Lima Alvares Da Silva

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O aumento da população idosa no Brasil e no mundo gera implicações sociais e em termos de saúde pública,
sendo considerado atualmente o mais
importante desafio para a sociedade. Alterações decorrentes do envelhecimento também são capazes de
influenciar a alimentação e,
consequentemente, o estado nutricional, de forma que indivíduos idosos se tornam mais vulneráveis à
ocorrência de desvios nutricionais e,
consequentemente, à ocorrência de outras doenças. Diante do exposto, o monitoramento do estado
nutricional do idoso, bem como o desenvolvimento
de ações educativas e de intervenção para uma alimentação adequada e saudável na população idosa pode
prevenir a ocorrência de doenças e
agravos nesse grupo. O objetivo desse projeto é realizar ações educativas em nutrição destinadas a grupos
como estratégia de prevenção e controle do
sobrepeso e obesidade na população adulta e idosa do município de Governador Valadares, Minas Gerais.
Para tanto, a população adulta e idosa do
município que participem das atividades educativas realizadas na comunidade, especialmente ações de
pesquisa e feiras de saúde, bem como aqueles inseridos em associações de bairro e/ou grupos de
convivência, serão beneficiados diretos pelo projeto de extensão aqui proposto, sendo preconizado o
atendimento de aproximadamente 60 indivíduos ao final do mesmo. São realizados dois grupos educativos
em nutrição por semestre do projeto, sendo um grupo no formato aberto, onde a comunidade é convidada a
participar a qualquer momento; e outro grupo fechado, onde os participantes são previamente convidados e
integram o grupo com participação de 10 encontros. Em ambos os grupos os encontros são quinzenais, Com
esse projeto espera-se proporcionar à população que envelhece um maior conhecimento sobre alimentação
saudável e adequada, a fim de que possa realizar suas escolhas alimentares de forma consciente e autônoma
que reflitam no controle e manutenção de peso corporal saudável, além da redução de fatores de risco para
ocorrência de doenças crônicas e seus agravos. Também espera-se contribuir para a formação de
profissionais mais sensibilizados para o cuidado em saúde do idoso, desenvolvendo habilidades e
competências para avaliação e intervenção nutricional específicas para essa fase da vida, construindo o
conhecimento a partir da prática e do contato com a comunidade e divulgando-o no meio científico.
Palavras-chave: alimentação saudável, envelhecimento, grupos, emagrecimento
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Núcleo Interdisciplinar Sociedade e Encarceramento - NISE

Nayara Rodrigues Medrado

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

NISE é a sigla do Núcleo Interdisciplinar Sociedade e Encarceramento, que compõe o eixo 2 do Centro de
Referência em Direitos Humanos (CRDH), programa de extensão da UFJF-GV coordenado pela profa. Tayara
Lemos. O NISE surge com a proposta de atuar na afirmação dos direitos humanos no âmbito do sistema
prisional de Minas Gerais e, sobretudo, de Governador Valadares, por meio da educação e mobilização
popular, e de atividades de advocacy e de litigância estratégica junto ao Estado, além de parcerias que
viabilizem estratégias de redução de danos no sistema prisional de Governador Valadares, inclusive a partir
de doação de materiais.
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Oficina O Ambiente do Idoso

Emmanuel Sa Resende Pedroso

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O envelhecimento populacional verificado nas últimas décadas no Brasil e no mundo é caracterizado, dentre
outros fatores, pelo aumento do número de idosos nas cidades e pela demanda crescente dessa parcela da
população por moradia. Diante desse quadro, tanto os edifícios quanto o espaço urbano devem estar
preparados para atender às demandas da pessoa idosa. Entretanto, dentre os vários desafios ainda
existentes no caminho da necessária correspondência entre as demandas da velhice e o aparato destinado a
esse público no contexto brasileiro, a sensibilização e a conscientização da população idosa possuem grande
importância. A ciência do idoso acerca das possibilidades de auxílio do ambiente no desempenho de suas
atividades e na manutenção de seu enlace afetivo com a sua casa e a sua cidade, constitui um passo
fundamental em direção à preservação de sua autonomia e independência junto ao meio, aspectos essenciais
à sua qualidade de vida. Assim, o presente projeto aborda tal ação aplicada ao contexto da cidade de Juiz de
Fora, Minas Gerais, Brasil, ao possuir como objetivo geral a realização de uma reflexão sobre a casa e a
cidade acessíveis ao idoso e por ele apropriadas, junto a grupos de idosos. Para tanto, a metodologia engloba
além da técnica da documentação indireta de maneira a proporcionar uma revisão bibliográfica acerca de
temas como terceira idade, ambiente, casa, cidade, acessibilidade e apropriação, a adoção de dinâmicas a
serem empregadas com os idosos participantes focalizadas nos pontos estudados. Em seu primeiro ano, o
projeto já foi realizado em vários locais do município – como, por exemplo, o Centro de Convivência Dona
Itália Franco e o Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento,
da Faculdade de Serviço Social, da Universidade Federal de Juiz de Fora – contemplando até o momento
quase 200 idosos, e deu origem ao artigo “Oficina O Ambiente do idoso: uma abordagem da relação entre a
pessoa idosa e o ambiente construído”, apresentado e publicado nos anais do VI Congresso Internacional de
Envelhecimento Humano, que ocorreu em Campina Grande, Paraíba, no primeiro semestre de 2019. Sendo
assim, por meio da continuação da oficina aqui proposta, espera-se estender ainda mais esta relevante
contribuição social para os idosos juiz-foranos evidenciada em debates e questões relacionadas ao ambiente
adequado às suas necessidades e expectativas.
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Aprendizagem e Aperfeiççoamento em Natação

Edson Vieira Da Fonseca Faria

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto Aprendizagem e Aperfeiçoamento da Natação, desenvolvido na piscina da FAEFID/UFJF tem
oferecido oportunidade a crianças, jovens e adultos, preferencialmente residentes no entorno do campus, de
praticarem esta atividade com orientação adequada. Além da oportunidade de aprenderem a nadar ou de
melhorar esta habilidade motora, o projeto busca estimular a adoção e/ou a manutenção de hábitos saudáveis
e a boa convivência social. São 3 turmas de até 36 alunos em variados níveis de habilidade em relação ao
domínio das técnicas dos nados, uma para cada grupo etário atendido pelo projeto. As atividades são
organizadas segundo um planejamento anual, iniciando-se paralelamente com o calendário acadêmico da
UFJF. Para os acadêmicos do curso de Educação Física o projeto oferece oportunidade de exercitar
habilidades docentes, sob supervisão, em uma área de atuação profissional que tem demandado,
regularmente, profissionais qualificados para seu exercício.
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ERA OUTRA VEZ: COMPARTILHANDO LEITURAS, ENALTECENDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Geruza Cristina Meirelles Volpe

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

No segundo ciclo do Projeto “Era Outra Vez: Compartilhando Leituras, Enaltecendo Práticas Pedagógicas”,
aprovado nos Termos do Edital PROEX/UFJF nº 3/2018 – Programas e Projetos de Extensão – Demanda
Espontânea – partilhamos nossa “felicidade de ler”, acreditando esperançosamente na literatura como “(...)
experiência humanizante profundamente enriquecedora que nos pode mudar para sempre (...)” (AZEVEDO,
2014, p. 70); uma poderosa força em nossas vidas, que pode motivar-nos, seduzir-nos, desafiar-nos,
emocionar-nos, colocar-nos em suspensão e a nossas perspectivas particulares; um convite para navegar por
imensuráveis e misteriosos bosques de ficção-realidade. “Era Outra Vez” visa a democratizar o acesso e a
difusão de livros de literatura infantil de qualidade, promovendo o envolvimento ativo de futuros licenciados
nas próprias aprendizagens, norteados pelo triplo princípio de autonomia, variedade e sistematicidade,
oportunizando-lhes a possibilidade de assumir um comprometimento com a leitura e a literatura de forma
eficaz e perene. Trabalhamos assim, em um processo de formação de mediadores de leitura entre os
licenciandos, visando que os mesmos se sintam incentivados e capacitados a se valer da literatura infanto-
juvenil como ferramenta de diálogos e de possibilidades criadoras em suas futuras salas de aula. Além de
mantermos o cantinho da Biblioteca onde toda semana escolhemos um livro diferente para que licenciandos e
trabalhadores da Faculdade pudessem ter acesso constante à literatura infanto-juvenil, contamos também
com a colaboração de professores da Unidade que abriram espaço em suas disciplinas para que
contássemos em sala de aula histórias que dialogassem com o escopo de seu ementário/programa. Nessas
experiências, desenvolvemos processos de sensibilização com os licenciandos, para que pudessem preparar
seu corpo e suas emoções para receber a história que estava por vir. Em uma linguagem brincante,
acordamos o corpo, quebramos as tensões e dialogamos afetos. Após processo de sensibilização, os
licenciandos se sentiram mais à vontade, mais abertos e dispostos a receber a história e criar um espaço-
tempo fora do comum, onde sua imaginação e sensações estivessem abertas à experiência que estava por
vir. E, resgatando memórias literárias, em roda de conversa, discutimos sobre o livro e seus temas geradores,
suas possibilidades criadoras em sala de aula, faixa etária de acesso e objetivos a serem alcançados.
Tamanho foi o impacto e a relevância da experimentação deste processo dentro do ambiente acadêmico,
segundo relato dos próprios licenciandos. Além de ter logrado êxito no maior envolvimento dos licenciandos
com a literatura infanto-juvenil, quer como deleite, quer como recurso pedagógico para motivar habilidades e
desenvolver conteúdos de diversas áreas disciplinares, participamos de diversas atividades externas, para as
quais fomos convidados, levando nossos livros para as ruas, para as praças, para as escolas, para junto do
povo... No diálogo com as pessoas, enaltecemos a importância da UFJF, suas pesquisas e seus projetos de
extensão, e a premência de que ela persevere como universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente
referenciada. Revisitar os registros desses momentos, resgata todo o trabalho envolvido no planejamento e no
desenvolvimento de ações, e esperança-nos a prosseguir... Sejam tod@s bem-vind@s a novo ciclo desta
aventura!
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Triagem e Avaliação Nutricional em Pacientes Hospitalizados.

Daniela Correa Ferreira

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Avaliar o risco do estado nutricional dos pacientes hospitalizados é de fundamental importância, uma vez que
o bom estado condiciona o sucesso da evolução clínica dos mesmos. Ele será avaliado por meio do
formulário NRS2002, considerado um questionário de fácil aplicação, além disso serão avaliados medidas
antropométricas, exames bioquímicos e ingestão alimentar (oral e enteral). Serão avaliados os pacientes
maiores de 18 anos,  que se encontrarem hospitalizados.
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Ensino de Primeiros Socorros na Educação Básica

Fabio Da Costa Carbogim

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Os primeiros socorros (PS) às vítimas acometidas por mal súbito ou acidentes, quando prestados de forma
eficaz, influenciam diretamente o prognóstico
e a sobrevida do paciente. Trata-se dos procedimentos iniciais realizados no local do evento, por tempo
determinado, até abordagem mais complexa em
um serviço de saúde. Essas intervenções por serem básicas, podem ser realizadas por leigos. Porém, antes
de qualquer intervenção, é preponderante a
avaliação das condições que ameaçam a vida, inclusive a do provedor de cuidados que deverá avaliar o
cenário em que ocorre a emergência. Depois da
primeira avaliação, atuar com agilidade, segurança e destreza repercute positivamente em situações como
trauma, hemorragia, síncope, crise
convulsiva, engasgo, parada cardiorrespiratória e outras situações críticas. Dessa forma, o projeto tem por
objetivo ofertar o ensino de primeiros
socorros a professores, funcionários e estudantes da educação básica da Escola Municipal Tancredo Neves,
Juiz de
Fora, Minas Gerais. A abordagem será mediada por metodologias ativas, com prática em manequins,
realizada pelo professor junto a estudantes de
graduação (bolsistas e voluntários) e mestrandos do programa de pós-graduação em enfermagem. As
abordagens serão semanais, às quintas-feiras, no
período da tarde, abordando temáticas de primeiros socorros aos interessados.
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ACOLHE: Construção de valores inclusivos e promoção de educação em saúde (Ano II)

Sandrelena Da Silva Monteiro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Em tempos adversos como os que vivemos nos dias atuais, ações de acolhimento precisam ser
intensificadas. Este projeto, que ora apresentamos, configura-se em uma segunda edição (Ano II) e assim se
apresenta em função dos resultados alcançados em seu primeiro ano de realização (2019). Tem como pano
de fundo o acolhimento permeado por valores inclusivos enquanto fatores de proteção e promoção de
resiliência em estudantes do Ensino Superior. Seu objetivo geral é constituir-se em um espaço-tempo de
acolhimento e vivências que se fundamentem em valores que vislumbram relações interpessoais mais
humanas, promovendo, essencialmente, ações de educação em saúde como promotores de fatores
protetores e resiliência no ambiente acadêmico. Pretende estender-se a estudantes de todos os cursos da
UFJF, tendo os D.A’s e C.A’s. enquanto parceiros na divulgação, dinamização e realização do mesmo. Como
metodologia elegeu-se as rodas de conversas, em que questões relacionadas à vida acadêmica estarão
presentes. No entanto, considerando os dias atuais em que, em função da pandemia da COVID-19, as
atividades acadêmicas estão sendo realizadas de forma remota, destacando-se que se trata de uma situação
adversa e não de uma pretensa normalidade, pretende-se que as rodas de conversas, enquanto não puderem
acontecer presencialmente, aconteçam usando espaços virtuais como as plataformas RNP e Google Meet.
Intenciona-se que as rodas de conversam aconteçam quinzenalmente. A participação se dará pelo acesso ao
espaço virtual por meio do link disponibilizado pelos D.A’s. ou C.A’s. parceiro. As datas e horários serão
acordados com cada D.A. e C.A.
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NASFE - Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia

Jordan Henrique De Souza

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

A presente proposta de extensão visa desenvolver ações de engenharia  pública em comunidades de baixa
renda, nos bairros limítrofes à Universidade Federal de Juiz de Fora, adjacências e área rural que encontram-
se em situação de vulnerabilidade à riscos de desabamento de edificações, inundações, escorregamento de
encostas, que apesar da posse não possuem título de propriedade. Nesse sentido propõe-se também a
prestação de orientação técnica de engenharia no caso de direito de vizinhança e o desenvolvimento de
ações estruturais (como projetos de obras) e não estruturais (como auxílio na mediação de conflitos, mini-
cursos e análise de situações e áreas de riscos).
Para regularização da propriedade, de acordo com a Lei Federal Nº 13.465, de 11 de julho de 2017, é
necessário  ter informações georreferenciadas, informações estas presentes na Prefeitura de Juiz de Fora.
Visa-se resgatar nas comunidades próximas da UFJF, o senso de pertencimento à Instituição, permitindo
aproximação das comunidades com atividades de extensão e pesquisa universitárias.
A metodologia de atendimento será de maneira individual, avaliando e propondo ações de engenharia em
unidades habitacionais e de maneira coletiva, incluindo grupos comunitários com o desenvolvimento de ações
em conjunto com outros órgãos públicos.
Visa-se o atendimento em conjunto com o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF,
localizado à Avenida Presidente Itamar Franco, 988, ao lado do Procon, cujo horário de atendimento é de 08h
às 12h e 14h às 18h.
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Futebol Base Forte UFJF

Marcelo De Oliveira Matta

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto de extensão "Futebol Base Forte UFJF" destina-se a jovens futebolistas considerados talentos, com
o propósito de estimular o desenvolvimento das capacidades cardio-respiratórias, neuro-musculares e
técnicas intervenientes  no desempenho  do jovem futebolista. Os critérios de inclusão são: idade
compreendida entre 10 a 17 anos e do sexo masculino. As atividades serão desenvolvidas pela tarde e pela
manhã de maneira programada, planejada e sistematizada, nas dependências da Faculdade de Educação
Física e Desportos da UFJF.
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ESPAÇOS BRINCANTES NA UFJF PARA E COM OS BEBÊS

Ana Rosa Costa Picanco Moreira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto tem o objetivo de proporcionar contextos lúdicos para e com os bebês em espaço livre – o Bosque
da Reitoria da UFJF - privilegiando o movimento livre e o brincar espontâneo. Entendemos que os bebês são
sujeitos ativos no seu desenvolvimento, participativos e capazes de produzir sentidos sobre as suas
experiências. Também, consideramos o brincar uma atividade cultural que constitui o ser humano como
sujeito da cultura (VIGOTSKI, 2009). Nessa perspectiva, o brincar é uma linguagem que não só fornece
subsídios para a expressão, mas, sobretudo, para o desenvolvimento do pensamento.
As ações propostas neste projeto propiciam o brincar heurístico dos bebês e a sua capacidade de
observação, escolha e decisão acerca dos materiais/objetos disponibilizados. Assim, o papel dos adultos
(coordenadora e bolsistas) é o de organizar um contexto seguro e desafiador, composto por materiais de
diferentes características de forma e conteúdo, respeitando os interesses e as necessidades dos bebês de
modo que eles possam brincar livremente, sozinhos ou em pequenos agrupamentos.
Em tempos de escolarização precoce, que transforma bebês e crianças pequenas em alunos, e de retirada
dos direitos conquistados, este projeto, que “vai na contramão” desse movimento, se orienta pelo e para a
garantia do direito à infância e à brincadeira, valorizando a espontaneidade e capacidade criadora dessas
pessoas de pouca idade e de muita potência.
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Incentivo à Instalação de centros de mediação extrajuducial e capacitação da equipe tècnica

Fernando Guilhon De Castro

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O projeto Incentivo â Instalação de Novos Centros de Mediação  Extrajudicial/ Mediação Comunitária possui o
objetivo de criar novos centros de mediação, a fim de ampliar o acesso da população ao exercício pleno da
cidadania e ao diálogo social, no tocante a conflitos individuais e coletivos em Juiz de Fora.
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Ensino da Língua Inglesa com fins de certificação (nível básico)

Renata Bittencourt Procopio

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Ter um certificado de proficiência em inglês é o sonho de muitos estudantes do idioma. Além de melhorar a
autoestima do aluno por conquistar um certificado que reconhece seu esforço, os certificados de proficiência
são usados e aceitos ao redor de todo o mundo, podendo propiciar oportunidades de trabalho e bolsas de
estudo em faculdades, sendo, desta forma, um instrumento de inserção e ascensão social. Nesse contexto, o
Projeto de Extensão Ensino da Língua Inglesa com fins de certificação (nível básico) tem como objetivo
principal proporcionar a aprendizagem da língua inglesa em nível básico para alunos entre 12 e 17 anos de
baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade social. Apesar das escolas públicas e privadas apresentarem
em sua grade curricular aulas de língua inglesa, o currículo não é suficiente para que o aluno desenvolva a
habilidade necessária na língua para pleitear uma aprovação em um exame de proficiência. Portanto, este
projeto visa proporcionar aos alunos o conhecimento básico da língua inglesa abrangendo as quatro
competências de habilidade em uma língua: compreensão escrita, expressão escrita, compreensão oral e
expressão oral, de uma forma que os capacitem a submissão em um exame de proficiência neste nível.
O objetivo geral do programa é fornecer aos alunos a habilidade básica na língua-alvo para que eles possam
compreender e utilizar a língua em situações de trabalho futuro, estudos, viagens, interações pessoais e, até
mesmo, a realização do ENEM. O objetivo específico é capacitar o aluno a realizar um exame de proficiência
em nível básico, tais como os exames de Cambridge e Michigan, as duas instituições mais importantes e
tradicionais em termos de certificações internacionais, uma vez que tais certificados enriquecem o currículo
destes futuros profissionais.
Os exames de proficiência exigem não só o conhecimento da língua no nível desejado, mas também o
treinamento para a realização destas provas. Com isso, este projeto visa proporcionar o treinamento
necessário à realização de tais exames. As aulas ocorrerão duas vezes na semana com uma hora e quinze
minutos de duração cada, aos moldes dos cursos livres de idiomas, no espaço do Colégio de Aplicação João
XXIII. Serão oferecidas duas turmas com aulas em dias alternados, preferencialmente no horário de 17:30
para que os alunos dos três turnos da educação regular possam ser atendidos: turno da manhã (Ensino
Fundamental e Médio), turno da tarde (Ensino Fundamental) e turno da noite (Educação de Jovens e Adultos -
EJA) da comunidade de um modo geral. O material didático utilizado será produzido pelo orientador e bolsista
a partir da pesquisa e análise dos exames de proficiência. Dado que o Colégio de Aplicação investe
constantemente em novas tecnologias de ensino e de aprendizagem, investigando molduras escolares
alternativas àquelas canônicas; e dado que o Colégio de Aplicação é o fórum ideal para se formar professores
nesses novos enquadres, projetando-os para novas práticas nas escolas de Ensino Fundamental e Médio,
justifica-se, plenamente, a necessidade de se abrir um Projeto para os alunos do Curso de Letras (bolsista),
de modo a garantir espaço para que eles experimentem e pratiquem essas tecnologias de ensino e de
aprendizagem.
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Além da Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes em conflito com a lei

Ellen Cristina Carmo Rodrigues Brandao

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O presente projeto se propõe a acompanhar os procedimentos relativos aos procedimentos de Justiça
Restaurativa, realizados na Vara da Infância e Juventude local, por meio da Defensoria Pública competente,
no sentido de oferecer-lhes apoio e fortalecimento dos projetos existentes, com destaque para o Projeto Além
da Culpa e SINASE: Justiça Restaurativa para Adolescentes.

Destarte, afirma-se como proposta central colaborar com a implementação dos mecanismos de Justiça
Restaurativa para adolescentes em conflito com a lei na Comarca de Juiz de Fora, buscando capacitar
multiplicadores sociais para identificar e intervir nesta problemática, bem como auxiliar os profissionais
envolvidos a promoverem o devido cumprimento da prestação jurisdicional atinente aos casos, com a
observância dos princípios e garantias constitucionais que se lhe relacionam e total compromisso com a
promoção dos direitos humanos, nos temos da Lei 8069/90 e da Constituição Federal/88.

No intuito de fomentar o desenvolvimento dos trabalhos em rede, visando o fortalecendo do atendimento
prestado pela Defensoria Pública às crianças e adolescentes no município e região, a metodologia a ser
adotada contará com a realização de estudos sobre o tema, com o devido aprofundamento dos dados locais,
seguidos de elaboração e execução de propostas de intervenção, a partir das demandas apresentadas. Daí a
importância das atividades de extensão, sobretudo aquelas voltadas para a promoção dos direitos dos
adolescentes em conflito com a lei, pois possibilitarão à comunidade acadêmica apresentar-se à sociedade
como ator social com forte capacidade institucional para apreender as necessidades fundamentais dos grupos
atendidos, com vistas à produção, à sistematização e à socialização do saber, para ampliar e aprofundar a
efetivação dos direitos humanos.
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Papo Reto: Educação, Comunicação e Informação em Saúde

Rayla Amaral Lemos

DEPTO DE FUNDAM.MÉTODOS E RECURSOS EM FISIOTERAPIA

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

Resumo

Introdução: A literatura aponta os impactos de informações falsas ou pouco qualificadas sobre a saúde e
qualidade de vida de indivíduos e grupos. A exposição continuada e sistemática a informações errôneas
constituem-se como fatores de risco ou vulnerabilidade e podem gerar prejuízos e consequências negativas
influenciando a saúde e qualidade de vida da sociedade em geral. Objetivo: Desenvolver estratégias de
Educação, Comunicação e Informação em Saúde por meio da translação do conhecimento, com conteúdos
cientificamente embasados e acessíveis à população. Métodos: Serão desenvolvidos conteúdos de formatos
diversos (mídias de áudio e vídeo, folhetos digitais, oficinas presenciais, etc) para veicular e empoderar
sujeitos e comunidades acerca de sua saúde. Os materiais serão produzidos de acordo com as demandas de
interesse coletadas e com base em evidências científicas mais recentes de cada assunto, utilizando
referencial teórico para produção de materiais educativos e para translação do conhecimento.   Resultados
Esperados: Espera-se que as atividades desenvolvidas promovam a disseminação de conteúdo de qualidade
e acessível. Acredita-se que o acesso aos conteúdos de qualidade promovam o fortalecimento de políticas
públicas e agendas de saúde coletiva colaborando para desenvolvimento humano gerando empoderamento e
autonomia para o cuidado da saúde de indivíduos e grupos. Apreende-se que sejam fortalecidos os fatores de
proteção e resiliência frente aos riscos e vulnerabilidade gerados pela popularização de conteúdos
desqualificados. Espera-se também que as atividades promovam o desenvolvimento dos extensionistas para
o cuidado ampliado de saúde estimulando habilidades e competências necessárias ao trabalho
interprofissional no cenário das Políticas Nacionais de Educação e da saúde pública brasileira.
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Time Enactus UFJF

Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A Enactus é uma rede mundial de estudantes destinada a transformar o mundo através do empreendedorismo
social. O Time Enactus UFJF segue essa linha ao atuar com comunidades em situação de vulnerabilidade,
possibilitando que essas pessoas assumam o protagonismo de suas vidas e se tornem mais empoderadas
socialmente. Composto por membros de qualquer curso da UFJF, o Time realiza atividades baseadas nos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e tem como inspiração a frase “Sonhos para
realizar, atitudes para impactar”.
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AMBIENTES DA INFÂNCIA E A FORMAÇÃO DOCENTE NA CRECHE

Ana Rosa Costa Picanco Moreira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto objetiva criar contextos de reflexão coletiva e crítica com educadoras/professoras das e nas
creches conveniadas do município de Juiz de Fora a partir da abordagem histórico-cultural de Lev Vigotski e a
perspectiva crítica-colaborativa de pesquisa (IBIAPINA, 2008), destacando a organização espacial como eixo
de problematização da prática pedagógica. Partimos do pressuposto de que o espaço é um elemento
constitutivo da prática pedagógica (MOREIRA, 2011), e não cenário no qual a educação ocorre. Também
concordamos com Horn (2005) a respeito do papel do espaço como um parceiro pedagógico dos educadores,
isto é, o terceiro educador, uma ferramenta de trabalho a qual pode favorecer os processos de
desenvolvimento e aprendizagem de bebês e crianças na creche. Diante do exposto, entendemos que a
organização espacial se constitui em um tema crucial da ação educativa o qual merece ser problematizado
nos contextos de formação docente inicial e continuada. A nosso ver, é interessante que o/a professor/a
organize junto com os bebês e as crianças o ambiente da creche a partir do diálogo entre o conhecimento
científico (teorias do desenvolvimento infantil) e o olhar sensível à realidade cultural desses sujeitos. O projeto
se constitui no desdobramento de estudos anteriores da autora sobre a dimensão espacial da educação em
creche, e faz parte de um conjunto de ações integradas em prol da primeiríssima infância realizadas em
outras frentes, a saber: a Aliança pela Infância e o Fórum de Educação Infantil da Zona da Mata. O projeto
teve início em 2015 e já foi desenvolvido em quatro creches conveniadas de Juiz de Fora. Este ano, as ações
serão realizadas na creche Eneida de Carvalho Carapinha, situada no bairro Santa Rita. A metodologia se
constitui em ações participativas, materializadas em encontros reflexivos (ROSA, 2018) e oficinas teórico-
práticas, que acontecerão nos dias pedagógicos. Acreditamos que tais ações poderão contribuir
significativamente para a reflexão teórico-prática do trabalho pedagógico na creche, tanto pelas
educadoras/professoras e coordenadora quanto pelos discentes envolvidos no projeto, fortalecendo o
intercâmbio entre universidade e creche por meio de um processo dialógico e colaborativo.
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Atlas histológico online e educação mediada por tecnologia da informação

Maria Ines Da Cruz Campos

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Departamento de Morfologia possui um acervo de lâminas histológicas que são utilizadas para as aulas
práticas dos diversos cursos da saúde do ICB. Será realizada a confecção de um atlas histológico online para
posterior disponibilização através do site do Departamento de Morfologia. As lâminas dos cortes histológicos
serão digitalizadas através de recursos informáticos e, posteriormente, serão separadas e catalogadas para
serem disponibilizadas no site do Departamento como já é feito em outros departamentos (imunologia,
microbiologia etc). O público alvo deste projeto são os estudantes, professores, pesquisadores, entre outras
pessoas das áreas do conhecimento afins, uma vez que esse tipo de referência bibliográfica tem sido
bastante utilizada nos últimos tempos. Este material já é disponibilizado por outras instituições tornando-se
necessário a confecção de material próprio para acesso de nossos estudantes.
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Promoção da adesão às terapias antirretrovirais através da inserção da equipe de Nutrição no Serviço de
Assistência Especializada - Programa DST/AIDS da Zona da Mata Mineira

Renato Moreira Nunes

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A introdução da terapia antirretroviral (TARV) alcançou maior controle na progressão da doença, melhorando
a sobrevida de pessoas vivendo com HIV (PVHIV). A adesão ao tratamento deve ser compreendida como um
processo dinâmico, no qual pacientes e equipe de saúde assumem responsabilidades e trabalham em
conjunto para um cuidado contínuo. As PVHIV precisam compreender e concordar com o tratamento proposto
e os profissionais precisam conhecer as dificuldades. Uma melhor comunicação profissional e uma
abordagem mais empática está associada com maior satisfação, maior utilização do serviço de saúde, maior
adesão à TARV e melhor envolvimento com os cuidados. A Lei 9.313, de 13 de novembro de 1996, garante o
acesso a TARV para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHIV/AIDS). Entretanto, as Rede de Atenção
à Saúde (RAS) do SUS não prevê um profissional nutricionista na equipe como ampliação da assistência ao
usuário do Centro de Testagem Anônima. O cuidado com a alimentação tanto em seus aspectos de
segurança alimentar, quantitativos e qualitativos é crucial para aumentar a adesão ao tratamento,  juntamente
com a controle dos sintomas, comorbidades, modulação inflamatória sistêmica, manutenção de resposta
imune favorável e da própria replicação viral.  Uma alimentação acessível rica em fibras, probióticos e
componentes bioativos auxilia na promoção da carga viral indetectável. A atuação do nutricionista completa o
incentivo ao cuidado integral deste usuário, proporcionando melhor qualidade de vida ao adaptar o acesso
adequado ao alimento às suas condições sociais e orgânicas.   Os objetivos principais do projeto são
identificar as razões que levam as pessoas convivendo com o HIV (PVHIV) a abandonar ou não aderir ao
tratamento com a Terapia Antirretroviral (TARV e avaliar a influência do atendimento nutricional na formação
de vínculo e adesão ao tratamento. O projeto será realizado no Serviço de Assistência Especializada (SAE)
do Departamento de DST/AIDS da Zona da Mata Mineira, localizado em Juiz de Fora-MG. O SAE conta com
um Centro de Testagem Anônima (CTA), ambulatórios, laboratório de coleta de sangue e análise,  anfiteatro
com 100 lugares para treinamento de profissionais e orientação às PVHIV. Não há nutricionistas no Serviço.
Desde março de 2019 iniciamos a parceria acadêmica com os atendimentos nutricionais realizados por dois
nutricionistas voluntários, sendo um mestrando e um professor do Departamento de Nutrição da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Estão cadastrados 3300 usuários adultos e idosos, sendo 30% residentes em
outros municípios da Zona da Mata. O contato com os não aderentes ao tratamento será realizado através da
busca ativa por contato telefônico. Para estes não aderentes será agendado um dia para aplicação de
questionário de rastreio dos motivos da não adesão e sugerido o retorno ao tratamento com agendamento de
consulta médica. Os já aderentes e frequentadores do Serviço serão convidados pessoalmente e através de
cartazes a agendar na recepção a consulta com o Nutricionista.  Pretende-se realizar o atendimento
nutricional individual de cerca de 500 pacientes adultos e idosos em TARV que fazem parte do SAE. A
avaliação constará de consulta inicial, 3 meses, 6 meses e 1 ano de acompanhamento. Neste período,
avaliaremos se o referido atendimento interferiu na adesão ao tratamento, frequencia às consultas, alteração
metabólica, inflamatória, do estado nutricional e consumo alimentar. Também faremos atividades em grupo
em sala de espera, rodas de conversa e palestras para fortalecer informações sobre importância da TARV e
da alimentação saudável para o controle dos efeitos adversos da terapia medicamentosa. A adesão ao
tratamento, características sóciodemográficas, consumo de álcool e tabaco serão avaliados através de
questionários específicos.  Aos usuários atendidos pela nutrição, serão realizados
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exames bioquímicos para avaliação metabólica e inflamatória, a fim de avaliar as necessidades de
intervenção sobre os efeitos adversos ocasionados pela TARV. A aplicação de questionários de avaliação do
consumo alimentar (Recordatório de 24h e Questionário de Frequência Alimentar), avaliação antropométrica
(peso, altura, circunferência da cintura, circunferência abdominal e circunferência do pescoço), aplicação de
questionário de Rastreamento Metabólico, de consumo de álcool e tabaco e exames bioquímicos serão
realizados no início, três meses, seis meses e um ano de acompanhamento. Os pacientes realizam
rotineiramente exames de carga viral e CD4 no Departamento Municipal de DST/AIDS. O projeto está previsto
ser concluído em 12/2022. A partir dos resultados encontrados, serão elaboradas estratégias que irão
envolver planos, treinamentos, atividades junto a equipe multiprofissional: nutrição, médico, enfermagem,
farmácia, serviço social e demais profissionais envolvidos na assistência e junto aos usuários, com o intuito de
agir nos determinantes da não adesão à TARV.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Estratégias de intervenção para o envelhecimento ativo na comunidade: Interface Atividade Física e Saúde
Cardiometabólica

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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 visa dar apoio à um Programa de
Extensão, estimulando e dando condições para a prática segura de atividade física, visando à melhora e
manutenção da saúde. O programa de extensão é intitulado “Estratégias de intervenção para o
envelhecimento ativo na comunidade: Ações em saúde do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa.” E pretende
desenvolver ações educativas para a promoção do envelhecimento ativo e saudável para indivíduos adultos e
idosos. Em relação às atividades especificas do presente projeto de extensão, ele oferecerá gratuitamente
aos idosos participantes de eventos de saúde realizados na cidade de Governador Valadares-MG atividades
pontuais de caráter educativo e prático, incluindo: informações sobre riscos e benefícios da prática de
atividade física, informações sobre as doenças cardiovasculares e metabólicas, avaliação da saúde
cardiometabólica (pressão arterial, glicemia, peso, % de gordura, altura), aulas práticas de atividade física
com diferentes características (alongamentos, exercícios aeróbicos e de resistência, atividades rítmicas e
recreativas), visando sempre à saúde. Estes eventos poderão ocorrer por demanda espontânea (solicitações
de grupos de idosos) ou por demanda ativa (através da organização e execução de feiras de saúde). Espera-
se contribuir com a qualidade do atendimento à população, por meio da detecção de condições de risco para
o envelhecimento inativo.
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Direitos humanos e  cidadania

Edneia Alves De Oliveira

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O projeto  de extensão  objetiva oferecer um curso  de formação sobre direitos humanos e cidadania no
município de Juiz de Fora, preparando  educadores da cidade para atuar na oferta de cursinhos populares.  A
parceria com a Rede Emancipa, reconhecida no Brasil desde 2007 pelas atividades na área da educação
popular, nos permitirá, a médio e longo prazo, implementar na região a oferta de educação popular com o
escopo para a preparação e formação de jovens e adultos da periferia para concorrer nos processos seletivos
das instituições de ensino superior, destacando a formação como um processo entre a escola e a vida dos
estudantes.  Em 13 anos de existência, a Rede Emancipa constituiu cursinhos populares em mais de 8
estados e a parceria com as universidades públicas é fator fundamental para a materialização do projeto,
tendo em vista a infraestrutura física e os recursos humanos que as universidades públicas podem oferecer à
comunidade. As atividades ocorrerão online, visando a adaptação ao atual quadro de pandemia. Os cursos
serão distribuídos em módulos de 8 aulas, cada uma com duração de 2 hs, ofertadas quinzenalmente e por
professores e educadores populares voluntários com a participação de bolsistas dos curso de Comunicação
Social, Serviço Social e Educação da UFJF. Entre as semanas que não ocorrerem as aulas, os participantes
realizarão atividades extracurriculares como   leituras de textos indicados, pesquisas dirigidas, assistir a filmes
pré-selecionados que dialoguem transversalmente com os temas abordados e elaboração de sínteses e
resenhas sobre as atividades realizadas. O tema central – o debate dos direitos humanos e da cidadania no
âmbito da formação social brasileira – envolve elementos da política econômica, da emancipação política e do
Estado a partir da realidade brasileira.  A plataforma digital utilizada deverá ser gratuita e de amplo alcance
(como exemplos, Google Meets, Hangouts, Zoom, entre outras). Cada uma das formações terá um limite de
20 alunos por curso, a fim de garantir a qualidade pedagógica. As inscrições para as capacitações deverão
ser realizadas online, podendo-se utilizar a plataforma gratuita de eventos Sympla ou formulários de
preenchimento gratuitos do Google. Em síntese, a proposta consiste na preparação para a formação de
educadores aptos a implementar cursinhos populares presenciais pós pandemia.  Entendemos que a
construção de uma rede de formação voltada para aqueles que historicamente são excluídos do ensino e
direcionada  para uma qualificação para além da concepção meramente tecnicista, asséptica e  para o
mercado de trabalho permite a constituição de uma perspectiva crítica, fortalecendo a cidadania e a inserção
dos sujeitos de forma inclusiva, favorecendo  a construção de saberes que possam romper com a
discriminação, o preconceito e motivar a participação popular em prol dos interesses dos trabalhadores.
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promoção do envelhecimento saudavel em idosos frequentadores do polo de enriquecimento cultural

Arlete Rodrigues Vieira De Paula

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Brasil, assim como os demais países latino-americanos, passa por um processo de envelhecimento rápido
e intenso. Embora o envelhecimento seja um processo natural ocorrem várias alterações anatômicas e
funcionais com repercussões importantes na saúde do idoso. Nesse contexto a alimentação ocupa um lugar
privilegiado para uma melhor qualidade de vida da pessoa idosa.  Desse modo torna-se necessária a criação
de oficinas de esclarecimento a respeito da alimentação saudável para esse grupo.
O objetivo desse projeto é promover e conscientizar os participantes do projeto pela busca de alimentos
saudáveis; capacitar o participante como multiplicador da alimentação saudável no ambiente familiar e entre
amigos; criar atitudes positivas frente ao alimento; encorajar a aceitação da necessidade de uma alimentação
saudável e diversificada; promover a compreensão entre alimentação e a saúde; promover o desenvolvimento
de hábitos alimentares saudáveis e adequar a ingestão alimentar com as limitações fisiológicas, além de
estimular a produção do próprio alimento e armazenamento adequado do mesmo. As intervenções serão
executadas semanalmente, no período da tarde, no polo de envelhecimento cultural.
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Oficinas de danças tradicionais na escola: formação de professores para a discussão da identidade e da
diversidade sociocultural brasileira

Catia Pereira Duarte

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto "Oficinas de danças tradicionais na escola: formação de professores para a discussão da identidade
e da diversidade sociocultural brasileira" é oriundo do projeto de pesquisa "Danças de origem portuguesa,
indígena e quilombola da escola: a construção da identidade brasileira por meio da discussão da diversidade
nas aldeias tradicionais", em andamento desde 2017. Este tem como objetivo formar, organizar e preparar os
professores do município da nossa cidade, que tem interesse em conhecer as danças tradicionais de origem
portuguesa, indígena e quilombola, a se preparar para aplicar as leis 10.639/03 e 11.645/08 no âmbito de
suas aulas. Reitera o objetivo do Colégio de Aplicação João XXIII, enquanto Unidade Acadêmica, de manter o
tripé educacional de qualidade – ensino, pesquisa e extensão- e, por meio das experiências, aprofunda os
conhecimentos e saberes que envolvem as relações entre as marcas identitárias do nosso povo com as
práticas corporais da dança escolar. As oficinas teórico-práticas acontecerão no C. A. João XXIII em encontro
quinzenal de 2h, a ser definido junto aos beneficiários no início do funcionamento do projeto. Pretende-se
divulgar a proposta para os diretores das escolas, agendando uma reunião inicial com os professores para
explicar o propósito do trabalho. Caso os grupos fiquem grandes, organizaremos duas turmas de 15 alunos,
cada qual com 2h de vivências. Ao longo do período de vigência da bolsa, serão realizados eventos de
confraternização nas próprias escolas, com a presença dos quilombolas da Colônia do Paiol, dos indígenas
da aldeia de Araponga e representantes portugueses de Juiz de Fora, bem como a intenção de levar estes
professores às duas aldeias brasileiras.
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Ginástica Rítmica UFJF

Adriana Leite De Sousa

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto de Extensão Ginástica Rítmica UFJF busca a continuidade do Projeto de Extensão de Iniciação da
Ginástica Rítmica, oportunizando às meninas do entorna da UFJF e da comunidade de Juiz de Fora a
participação e a vivência da Ginástica Rítmica (GR) em um grau mais elevado na execução dessa
modalidade. Nessa perspectiva, abrimos novos olhares para as futuras gerações com seus corpos e suas
habilidades, além da formação de agentes multiplicadores dos saberes técnicos da GR, no curso de
Educação Física da UFJF. O Projeto tem como objetivos estender o conhecimento do ensino e aprendizagem
teórico, técnico e prático do aperfeiçoamento e treinamento em GR à nossa realidade da prática, no campo
acadêmico; estabelecer uma integração entre o ensino e a extensão, na perspectiva da disseminação do
conhecimento; assegurar a formação de recursos humanos devidamente apropriados dos objetivos e
instrumentos de trabalho com a GR; assegurar e promover o estágio curricular aos acadêmicos do Curso de
Educação Física; divulgar a GR através das práticas corporais; proporcionar às meninas e jovens
adolescentes da comunidade de Juiz de Fora uma melhoria na qualidade das atividades físicas praticadas,
estimulando a criatividade artística através das montagens de séries coreográficas com os aparelhos da GR;
estimular a produção do conhecimento através da produção de Trabalhos de Conclusão de Curso,
apresentações artísticas, textos e publicações sobre as atividades desenvolvidas e vivenciadas no Projeto
Ginástica Rítmica UFJF.
O Projeto é desenvolvido através de aulas práticas de GR duas vezes na semana, com duração mínima de
1:30 cada sessão, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades físicas, perceptivas, motoras
e condicionamento respiratório, específicos da Ginástica em questão. É dada a ênfase ao aperfeiçoamento e
elaboração dos movimentos corporais específicos da GR, que são os elementos corporais obrigatórios e os
pré-acrobáticos e as técnicas dos aparelhos oficiais da Ginástica Rítmica, que são o arco, a bola, maças e a
fita. As aulas são realizadas no Ginásio de Ginástica Paulo Roberto Bassoli, na Faculdade de Educação
Física e Desportos (FAEFID) da UFJF, nas terças e quintas-feiras de 18:00 às 19:30.
Os resultados práticos esperados são as execuções das séries em conjunto e individuais com aparelhos, em
apresentações nos Festivais de Ginástica da cidade de Juiz de Fora e região.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Arteirinhos - Intervenção artística com crianças com Transtornos do Espectro Autista

Cacilda Andrade De Sá

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno geral do desenvolvimento que é caracterizado, entre
outros, por alterações nas funções de comunicação e reconhecimento social, imaginação e compreensão
social e por padrões repetitivos de atividades. O processo terapêutico para crianças com TEA deve envolver,
portanto, promoção da comunicação e expressão. Nesse sentido, a introdução da intervenção artística com
brincadeiras, adjacente à psicoterapia da criança com TEA, se mostra benéfica no que estimula a imaginação
e a expressão criativa, dentro das capacidades e subjetividades de cada criança.

A partir disso, o projeto “Arteirinhos - Intervenção artística com crianças com Transtornos do Espectro Autista”
tem como principais objetivos: Observar a relação dos pacientes com a intervenção artística com brincadeiras;
Promover a humanização no atendimento de crianças com TEA por meio do contato com a arte; Colaborar
com o processo terapêutico realizado pelo Ambulatório do Hospital Universitário; Possibilitar espaço de
aprendizado para os acadêmicos da UFJF.

O Projeto de Extensão será realizado concomitantemente ao atendimento psicológico do Hospital
Universitário - CAS, toda sexta-feira das sete horas ao meio dia, com pacientes de 3 a 11 anos de idade com
TEA. Por 30 minutos, as crianças serão apresentadas a diferentes tipos de arte, incluindo música, contação
de histórias e desenho. Além disso, serão apresentados diferentes brinquedos e suas funções. Enquanto dois
participantes do projeto trabalharão dinâmicas com os pacientes, um participante conversará com os
familiares para orientação sobre as diferentes formas do brincar artístico e outro fará anotações sobre as
atividades.
Por fim, espera-se a contribuição com o processo terapêutico a partir da interação social com outras crianças
e do maior contato da família com aprendizados sobre o TEA e novas formas de intervenção.
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O ensino das artes marciais como contribuição para a formação humana

Andre Luis Ferreira Miranda

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto de extensão "O ensino das artes marciais como contribuição para a formação humana" é um
desdobramento e ampliação do projeto "Perspectivas metodológicas para o ensino das artes marciais na
escola". Tem por objetivo abordar o conhecimento e a vivência de diferentes modalidades de artes marciais,
oferecidas a crianças e adolescentes da cidade de Juiz de Fora. As aulas teórico-práticas acontecerão,
inicialmente, no espaço do Colégio de Aplicação João XXIII, semanalmente, com turmas distribuídas nos
turnos da manhã, tarde e noite, organizadas conforme a idade e a experiência/conhecimento dos alunos
referente às artes marciais. Ao longo do ano, serão realizados eventos como; cerimônia de graduação dos
alunos, aulas públicas, visita a outros espaços destinados a prática das artes marciais no município e
apresentação festiva, no sentido de compartilhar e enriquecer os conhecimentos adquiridos pelas crianças e
adolescentes ao longo do desenvolvimento do projeto com comunidade escolar, demais alunos, amigos e
familiares. Importante de se destacar que o referido projeto acontece há mais de 10 anos na escola
oferecendo suas atividades para toda a comunidade escolar.
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Iniciação ao Judô - Caminho da Suavidade

Daniel Godoy Martinez

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto de extensão "Iniciação ao Judô - Caminho da Suavidade" foi iniciado em setembro de 2018, com
vigência até fevereiro de 2020. Com a continuidade desse projeto pretende-se propiciar a crianças e
adolescentes um espaço de prática e aprendizado do Judô. Assim, promovendo o acesso ao desenvolvimento
da disciplina, da cidadania e da autonomia evitando a exclusão social. A prática do Judô contribui para o
desenvolvimento psicomotor das crianças, para o aumento da autoestima, da autoconfiança, do
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social incentivando assim, a busca por um estilo de vida saudável,
de boa conduta e respeito ao próximo. Além disso, pretende capacitar os discentes dos cursos de graduação
em Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) da UFJF (Campus Juiz de Fora/MG), para ministrar aulas
de iniciação ao Judô, buscando traçar estratégias educativas e metodológicas para desenvolver os aspectos
históricos, técnicos e gestuais desta modalidade. Desta forma, divulgando a profissão Educação Física como
Área da Saúde, demonstrando mais uma área de atuação do profissional de Educação Física, promovendo a
divulgação do curso de Educação Física da UFJF. O presente projeto será desenvolvido na nova Sala de
Lutas e Artes Marciais da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF, tendo como público-alvo
crianças e adolescentes, de ambos os sexos, familiares dos servidores da UFJF e membros da comunidade
externa à UFJF com idade de 4 a 17 anos. Serão ministradas aulas de Judô por 2 docentes faixas preta, e
discentes da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF (Campus Juiz de Fora/MG), as segundas e
quartas feira das 17:45 até 18:45 horas. O projeto também se organizará para desenvolver competições
internas e externas, promovendo a competição sadia e de respeito mútuo. Para aqueles (as) que tem
interesse em pesquisar a área desta Arte Marcial, outra ação do projeto prevê a pesquisa cientifica do Judô no
contexto da Educação Física, proporcionando a interface da Extensão com o Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF. Portanto, o projeto "Iniciação ao Judô - Caminho da
Suavidade" tem um papel fundamental no meio acadêmico, já que se trata de um projeto educativo, visando
proporcionar a vivência desta modalidade para a comunidade interna e externa à UFJF, ao mesmo tempo em
que promove a capacitação dos discentes da graduação em Educação Física para trabalharem também com
este conteúdo da Educação Física na escola, nos clubes, em academias e amplia a divulgação sobre a
atuação do profissional de Educação Física no Judô. Enfim, o Projeto será desenvolvido sob a ótica do
princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e do sentido de existir da
universidade. Informações sobre o projeto pelo e-mail judofaefidufjf@gmail.com /
danielgmartinez@yahoo.com.br
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

“Criança Sorridente”: promovendo a saúde bucal das crianças através da abordagem coletiva e individual com
foco em ações de prevenção.

Mabel Miluska Suca Salas

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente projeto de extensão visa realizar ações de promoção e de prevenção de doenças bucais em pré
escolares através de métodos preventivos como TRA, Fluoterapia e/ou  restaurações diretas simples. O
trabalho será desenvolvido em grupos (4 discentes e 3 professor tutor) em duas creches publicas do bairro JK
e São Pedro. O presente projeto foi realizado como solicitação da gestão das creches após um levantamento
feito para conhecer a situação de saúde das crianças.  Previamente será realizada uma reunião com os pais
das crianças para explicar o projeto e quem concordar assinará o termo de consentimento livre e esclarecido.
Serão realizadas novas avaliações clínicas das crianças pré-escolares para determinar a situação de saúde
bucal atual da crianças.  Os discentes identificarão os problemas mais prevalentes da população, coletarão
dados sobre as características das crianças e das famílias. De forma conjunta com os tutores cirurgiões-
dentistas  serão realizadas intervenções restauradores através de uso do tratamento restaurador atraumático
(TRA) , restaurações simples, e fluorterapia no âmbito escolar. Alem disso, serão realizadas atividades de
educação em saúde, com reforço de escovação supervisionada e da importância dos hábitos saudáveis nas
crianças, nos pais e educadores. Os extensionistas receberão treinamentos e capacitações previas.  Todas as
experiências vivenciadas serão descritas em portfólios narrativos que serão apresentados mensalmente. Alem
disso a coleta de dados será continua e utilizando planilhas construídas de acordo com as necessidades de
cada realidade. Por fim, em busca da formação acadêmica mais contextualizada, acredita-se que o presente
projeto permitira reduzir a carga da doença nas crianças da escola, aumentara o acesso ao tratamento
odontológico  especialmente daquelas crianças com maior necessidade odontológica e facilitará a efetivação
da mutualidade dos benefícios entre comunidade, serviço e academia.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Acesso e uso racional de medicamentos pelas recuperandas da APAC - Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Unidade feminina do município de Governador Valadares – MG

Carina Carvalho Silvestre

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A morbidade prevenível relacionada ao uso de medicamentos é uma epidemia que necessita ser controlada,
utilizando estratégias que são: conscientizar os profissionais de saúde e a população sobre o uso racional dos
medicamentos. Nesse contexto, o uso de medicamentos por populações vulneráveis como a carcerária é um
tema de extrema relevância. Ante ao exposto, o objetivo desse projeto extensionista é avaliar o acesso e uso
de medicamentos pelas recuperandas da APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados –
Unidade Feminina do município de Governador Valadares – MG. Para tanto, serão realizadas atividades de
diagnóstico, como o levantamento de medicamentos utilizados e entrevistas com as recuperandas, e
atividades de promoção e divulgação de educação em saúde e uso racional de medicamentos.
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Unidade

Plano de manejo em unidades de conservação na interface direta com a sociedade: elaboração de um modelo
participativo para o Monumento Natural municipal (MONA) Pedra do Picu - Itamonte (MG)

Roberto Marques Neto

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente projeto visa elaborar o plano de manejo para o Monumento Natural (MONA) Municipal Pedra do
Picu, localizado no municÃpio de Itamonte (MG). Localizado no entorno direto do Parque Nacional do Itatiaia
(MG), a referida unidade de conservação foi criada mediante mobilização popular e sua esfera administrativa
municipal. Tendo em vista a arrecadação limitada do município, a elaboração do plano de manejo conta com
os levantamentos bióicos levados a efeito para a criação da reserva, bem como com o diagnóstico do meio
fíísico executado no âmbito do projeto de extensão intitulado "PLANEJAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO
NO ENTORNO DE ÃREAS PROTEGIDAS: EM BUSCA DE UMA GOVERNANÃ¿A COMPARTILHADA DO
PATRIMÃ¿NIO AMBIENTAL NO MUNICÃPIO DE ITAMONTE (MG )". O escopo do presente projeto foca no
diagnóstico socioeconômico, no estabelecimento de programas de manejo para a gestão da área
estabelecidos mediante oficinas de planejamento participativo com o conselho consultivo e na organização
sistemática do documento referente ao plano de manejo a ser posteriormente submetido à  audiência pública.
Com a finalização do plano, os serviços ambientais prestados pela reserva poderão ser melhor manejados
pelas autoridades competentes, discutidos com maior clareza pelos conselheiros a partir do modelo de
governança de consenso e beneficiar toda a comunidade municipal e regional, bem como os visitantes que
sistematicamente exploram as potencialidades paisagísticas locais e regionais.
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Educação Ambiental a partir da Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável - (ONU
2015 - 2030).

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Trata-se de projeto em curso, na cidade de Governador Valadares, que se reapresenta para continuidade das
ações no município com vistas a acompanhar, fomentar e intervir, especificamente, a partir dos referenciais
trazidos pelos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil faz parte. Apontando para uma direção de sua
política internacional alinhada aos dilemas globais vividos no mundo, o Brasil vem mantendo a adesão aos
principais instrumentos internacionais dirigidos à proteção individual e ambiental, como também ao
desenvolvimento humano. Neste sentido, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável na sede da ONU em 2015 pactuou a adoção formal de uma nova agenda de desenvolvimento
sustentável comum, intitulada “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável” que consiste em uma Declaração com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169
metas que traz uma seção sobre meios de implementação e uma renovada parceria mundial, além de um
mecanismo para avaliação e acompanhamento. O Governo brasileiro estruturou um sistema para acompanhar
o cumprimento desta agenda: Acompanhando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável -
Subsídios iniciais do Sistema das Nações Unidas no Brasil sobre a identificação de indicadores nacionais e
referentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também, como subsídio para construção de uma
agenda organizou um Portfólio dos projetos do PNUD Brasil à luz dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável que apresenta projetos e ações referenciais para implementação local. Orientados por uma
metodologia de municipalização dos Objetivos do Milênio 2000 – 2015 que permitiu êxitos e apontou para
estes novos objetivos ODS em processo de aprimoramento, apoiados nos Indicadores do Desenvolvimento
Sustentável – IDS desenvolvidos pelo IBGE propomos o projeto Acompanhando a Agenda das Nações
Unidas ( ONU - 2030) para o Desenvolvimento Sustentável na cidade Governador Valadares – Indicativos
para uma metodologia de municipalização.
Nesta nova etapa, o projeto Agenda ODS-ONU direciona para atividades nas escolas sediadas na cidade
(municipal e/ou estadual) para trabalhar tal agenda como proecsso (in)formativo com estudantes, professores
e outros servidores, considerando a escola como ponte para acessar a comunidade na compreensão e
implmentaão dos ODS..
O desafio posto é  criar uma mobilização para conscientização pelo cumprimento dos ODS – 2030 e,
certamente, isso exige uma ação articulada entre todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios). Grande parte dos esforços depende dos gestores locais, pois se na média muitos dos
indicadores brasileiros são razoáveis ou bons, os dados desagregados revelam muitas fragilidades regionais e
locais.
Nesse contexto, os municípios podem e devem assumir um papel de protagonistas do desenvolvimento. Por
estarem próximos da população, eles têm uma posição estratégica na hora de dialogar e compreender os
anseios da comunidade. Além disso, são responsáveis pela gestão de diversas políticas públicas que
contribuem para os ODS - 2030. Após o primeiro ano de atuações, o projeto se propõe a avançar nas
articulações no município, tanto junto às instituições governamentais, mas também com a comunidade local,
sobretudo redefinindo algumas possibilidades, como a formação de grupos de estudos na UFJF, fomentando
ações e eventos nas comunidades, implementação de projetos e programas locais a partir da UFJF. Nesta
perspectiva, incrementa-se o projeto para novas frentes e parcerias locais. Nesta etapa, mapearemos escolas
características, definidas a partir de demandas ambientais que as localizem, como próximas à
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rios (como o Rio Doce, afetado pele desastre em Mariana), área de transbordo (lixões), como o CEASA em
GV, além de área vulnerável em violência (Carapina e Turmalina). Espera-se, com a agenda ODS-ONU
ressignificar os espaços da escola, comunidade para melhoria das condições gerais de vida.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Núcleos de Educação Financeira Popular e Economia Solidária (NEFIP-UFJF)

Marco Aurelio Kistemann Junior

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Neste projeto de extensão pretende-se alinhar os pressupostos de Educação Financeira aos pressupostos de
Economia Solidária, possibilitando o desenvolvimento por meio de oficinas virtuais de treinamento (online) que
promovam a autonomia e tomadas de decisão em situações de trabalho no cotidiano. Pretende-se ainda
possibilitar aos participantes criar suas formas de planejamento financeiro e controle e previsão de gastos e
possibilidades de investimentos e empreendedorismo. A metodologia utilizada será a de Estudos de Caso
(Case Studies) que possibilitará a construção de conceitos e práticas de Educação Financeira e Economia
Solidária. O projeto se destina à sociedade civil organizada de Juiz de Fora e região,  interessada em
problematizar, discutir e resolver problemas relativos à saúde financeira de seu empreendimento.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Núcleos de Educação Financeira Popular e Economia Solidária (NEFIP-UFJF)

Marco Aurelio Kistemann Junior

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Neste projeto de extensão pretende-se alinhar os pressupostos de Educação Financeira aos pressupostos de
Economia Solidária, possibilitando o desenvolvimento por meio de oficinas virtuais de treinamento (online) que
promovam a autonomia e tomadas de decisão em situações de trabalho no cotidiano. Pretende-se ainda
possibilitar aos participantes criar suas formas de planejamento financeiro e controle e previsão de gastos e
possibilidades de investimentos e empreendedorismo. A metodologia utilizada será a de Estudos de Caso
(Case Studies) que possibilitará a construção de conceitos e práticas de Educação Financeira e Economia
Solidária. O projeto se destina à sociedade civil organizada de Juiz de Fora e região,  interessada em
problematizar, discutir e resolver problemas relativos à saúde financeira de seu empreendimento.
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A3: Jornalismo multimídia em interface com a sociedade

Carolina Nalon Silveira Guimaraes

Coordenação de Comunicação Interna

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Resumo

O projeto “A3: jornalismo multimídia em interface com a sociedade” atende a uma necessidade institucional de
ampliar o acesso da população a conteúdos acadêmicos, científicos, culturais e de relevância social.
A nova plataforma já está em construção (www.revistaa3.ufjf.br) e tem como foco reportagens aprofundadas,
vídeos, gráficos interativos, dossiês, entrevistas, podcasts e artigos assinados com temas de amplo interesse
público, respaldados pela fundamental articulação entre o conhecimento produzido na Universidade e as
demandas da sociedade.
As atividades envolvem alunos dos cursos de Jornalismo, Rádio, Tv e Internet, Artes e Design e Ciência da
Computação, sob orientação de jornalistas e docente da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF.
Além de todo material multimídia, de qualidade e gratuito, é objetivo dessa proposta realizar eventos
coordenados, abertos ao público em geral e, especialmente, destinados aos professores e alunos do ensino
médio da rede pública, multiplicadores deste conhecimento.
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Atuação da Enfermagem nas práticas de promoção e manutenção da saúde

Elita Scio Fontes

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A educação em saúde é uma ferramenta da Enfermagem para promoção /proteção da saúde e prevenção de
doenças. É papel do enfermeiro orientar a população a respeito de mudanças nos hábitos de vida, a fim de
promover o autocuidado. O objetivo do projeto "Atuação da Enfermagem nas práticas de promoção e
manutenção da saúde" é  realizar atividade educativa com adultos por meio da problematização de assuntos
relacionados à saúde e incentivar a prática de hábitos saudáveis.
O projeto será desenvolvido com os pais ou responsáveis pelas crianças assistidas pela Pastoral da Criança e
alunos de 6 a 8 anos da Escola Municipal Alvaro Braga de Araujo. São utilizados os métodos de roda de
conversa, tempestade de ideias e problematização sobre os mesmos temas que são abordados no projeto
"Brincando e Aprendendo Saúde" , realizado nos mesmos locais, porém com crianças.
Estes incluem alimentação saudável, imunização e importância do trabalho em equipe dentre outros.
As discussões realizadas propiciam problematizações ricas, com efetiva participação dos adultos por meio de
comentários e dúvidas. Dessa forma, compreende-se que as ações educativas realizadas com metodologia
libertadora são ferramentas úteis na promoção do autocuidado.
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Intervenção neuropsicológica com foco nas dificuldades de leitura e de escrita

Claudia Nascimento Guaraldo Justi

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um programa de intervenção neuropsicológica para
estimular habilidades cognitivas que contribuem para o aprendizado da leitura e da escrita. O programa tem
como público alvo alunos da Educação Infantil com problemas de linguagem e em risco de dificuldades de
leitura e escrita (encaminhados ao Centro de Psicologia Aplicada - CPA/UFJF) e alunos dos primeiros anos do
Ensino Fundamental que estejam apresentando dificuldades de leitura e escrita e que tenham sido
encaminhados ao CPA/UFJF. Além disso, o programa de intervenção também tem como público alvo
professores e pais de alunos da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental de escolas
públicas de Juiz de Fora. Será realizada uma palestra para pais e um workshop para professores, visando
informar sobre o papel de variáveis cognitivas e metalinguísticas no aprendizado da leitura e da escrita e
formas de estimulá-las em casa e em sala de aula. Além disso, serão realizadas avaliações e atendimentos
individuais para alunos de escolas públicas que venham a ser encaminhados ao CPA/UFJF com queixas de
dificuldade de leitura e/ou de escrita.
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