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Departamento/Setor

Unidade

Curso de LaTeX: Edição de Documentos Acadêmicos

Igor Delgado De Melo

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade
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Introdução às literaturas africanas francófonas

Fernanda Murad Machado

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

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

Luiz Eduardo De Almeida

DEPTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

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

Letramentos e Direitos Humanos: práticas de linguagem e cidadania na escola

Alexandre Jose Pinto Cadilhe De Assis Jacome

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto ora apresentado tem como objetivo principal ofertar duas turmas de um curso de extensão (uma no
primeiro semestre de 2020, outra no segundo semestre), na modalidade de formação continuada, voltadas a
professores/as e demais profissionais da educação básica, sobretudos das escolas públicas de Juiz de Fora e
Região. Propõe-se, com o curso, possibilitar o aprimoramento dos/as participantes no que tange ao trabalho
em educação sensível à diversidade social (incluindo gênero, sexualidade, raça) e situada no Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos (BRASI, 2007), considerando como estratégia pedagógica, para a escola,
diversificadas práticas de linguagem que podem consubstanciar um trabalho pautado no letramento crítico
dos/as estudantes. Para isso, o curso orienta-se pela metodologia da problematização, onde os/as
participantes, a partir de uma reflexão sobre suas práticas, experiências e demandas, engajam-se na
produção de conhecimento que se orienta para a transformação de suas próprias práticas. Para fins de
avaliação e acompanhamento das turmas, pretende-se realizar o registro audiovisual do curso, com o intuito
de transcrever os encontros e, colocando-os sob escrutínio, realizar a análise da interação e do discurso, de
modo a construir uma inteligibilidade sobre os efeitos da participação dos/as extensionistas na produção de
conhecimento do grupo. Ao final, propõe-se a apresentação dos resultados das reflexões dos/as participantes
no curso de extensão, contando com a avaliação crítica de pares internos e externos.
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Curso de Segurança de alimentos aplicada à produção e ao processamento de leite e derivados

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

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

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Curso abordará as principais normas aplicadas à produção de leite e ao seu processamento pela indústria.
O objetivo é capacitar estudantes e profissionais do setor fornecendo subsídios teóricos para atuação prática
no setor lácteo. O curso será realizado no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, às sextas-feiras, de 10 às
12h. O certificado será emitido mediante realização de avaliações e obtenção de nota mínima de 70%



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão
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Unidade

PROTOCOLO CLÍNICO PARA HIGIENE BUCAL AVANÇADA: AUTOPERCEPÇÃO, AUTOCUIDADO E
INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O CONTROLE DIÁRIO DO BIOFILME DENTAL (1º semestre de 2020)

Luiz Eduardo De Almeida

DEPTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão
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Capacitação sobre saúde mental - Estudo bibliográfico e levantamento de metodologias

Ana Vladia Bandeira Moreira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
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Interagindo em Libras - Nível Básico

Carla Couto De Paula Silvério

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão
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Introdução ao Cálculo Numérico

Leonardo Goliatt Da Fonseca

DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA E COMPUTACIONAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão
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Introdução ao Machine Learning

Leonardo Goliatt Da Fonseca

DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA E COMPUTACIONAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade
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Unidade

LIBRAS - LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA - MÓDULO 1

Rodrigo Geraldo Mendes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Química e tecnologia de produtos lácteos UHT

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados (TD)

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Terapia Cognitivo-Comportamental com crianças e adolescentes

Marisa Cosenza Rodrigues

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O curso oferece 40 vagas, será ministrado em 10 módulos de 3 h aula pela Drª Alana Augusta Concesso de
Andrade Instituto de Ciências Humanas da UFJF (inicio 11/08/2020 e término  13/10/2020). O curso dirige-se
aos alunos do curso de Psicologia da UFJF e de instituições externas à UFJF, que já tenham cursado uma
disciplina relativa a Terapia Cognitivo-Comportamental. Objetiva fornecer conhecimentos teóricos e práticos
necessários à atuação profissional da Tarapia Cognitivo-Comportamental com crianças e adolescentes.
O contato deverá ser feito por meio da bolsista petiana Marina Bitencourt Costa (email:
marinabitencourtc@gmail.com).
Ressalta-se que será exigido frequência mínima de 75% das aulas ministradas.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL (1º semestre de 2020)

Luiz Eduardo De Almeida

DEPTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O curso de extensão “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL (1º semestre de 2020)” traz em seu ensejo capacitar
discentes matriculados no “Estágio de Clínica Integrada em Atenção Primária (2º período)” a planejar,
desenvolver e analisar ações de educação em saúde bucal em “cenários escolares”, “salas de espera” e
“ambiente hospitalar”. Desde modo, precocemente, o curso ofertará ao futuro profissional cirurgião-dentista
uma preparação para o desenvolvimento de atividades de autopercepção e autocuidado do território bucal,
tanto em cenários clínicos quanto em territórios coletivos.
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Minitabela Periódica Interativa: Ensino de Química Utilizando um Moderno Objeto Educacional

Eloi Teixeira Cesar

CENTRO DE CIÊNCIA

REITORIA

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

CITOMETRIA DE FLUXO

Marcelo Silva Silverio

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

Citometria de fluxo é uma técnica utilizada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas
marcadas com fluorocromos específicos e suspensas em meio líquido em fluxo. Essa técnica permite a
análise de vários parâmetros, simultaneamente, através de um sistema óptico-eletrônico complexo
denominado citômetro de fluxo. A citometria de fluxo é uma ferramenta largamente utilizada na rotina de
pesquisa e análises clínica para determinação de perfis funcionais e estágios de diferenciação celular,
diagnóstico de algumas desordens hematológicas e cancerígenas, estudos de toxidade e ação de drogas,
determinação de carga infecciosa, sexagem de sêmen, estudos de produção e ativação enzimática, entre
outros. Durante o mini-curso será abordado o princípio de funcionamento da citometria de fluxo e suas
aplicabilidades multidisciplinares nos campos da medicina, imunofarmacologia e produção de alimentos.



Universidade Federal de Juiz de Fora
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VI IMPOSTO DE RENDA SOLIDÁRIO DA UFJFGV

Schirley Maria Policario

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
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Curso de Extensão em Projetos Escolares com Educação Financeira do Programa Aprender Valor

Manuel Fernando Palacios Da Cunha E Melo

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O curso será oferecido no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio do Centro de Políticas
Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) na modalidade de Extensão.
O público-alvo é composto por 6.000 professores das escolas públicas de ensino fundamental dos estados de
Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Pará, Paraná, Ceará e Mato Grosso do Sul que aderiram ao
programa Aprender Valor.



Universidade Federal de Juiz de Fora
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Coordenador(a)
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Curso de Extensão Formação de Gestores Escolares para o Programa Aprender Valor

Manuel Fernando Palacios Da Cunha E Melo

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O curso será oferecido no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio do Centro de Políticas
Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) na modalidade de Extensão.
O público-alvo é composto por 1.000 gestores e coordenadores pedagógicos das escolas públicas de ensino
fundamental dos estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Pará, Paraná, Ceará e Mato Grosso
do Sul que aderiram ao Programa Aprender Valor.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso 'Novas Faces do Direito do Trabalho'

Daniel De Faria Galvao

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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

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

Mais informações pelo e-mail novasfacesdireitodotrabalho@gmail.com
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Curso de limpeza, higienização e desinfecção de superfícies e de área de saúde para serviços gerais :
atualização em tempos da  COVID19

Valesca Nunes Dos Reis

DIRECAO SERVICO ENFERMAGEM / HOSP UNIV

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Resumo

Curso de atualização para os profissionais auxiliares de serviços gerais, atuantes nos espaços da
universidade, sobre higienização, desinfecção e limpeza de superfícies em tempos no novo coronavírus-
COVID 19. O curso terá duração de 4 horas e sera realizado na Faculdade de Enfermagem, no dia 18 de
maio de 2020 , de 8h às 12h, sendo as temáticas abordadas por meio de aulas expositivas, exibição de
vídeos e representação das técnicas de higienização/desinfecção.
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Religando. Cursos de extensão em tempos de pandemia.

Frederico Pieper Pires

DEPTO DE CIENCIA DA RELIGIAO /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O “Religando: cursos de extensão tem tempos de pandemia” tem por objetivo transformar o período de
distanciamento social em oportunidade de aproximação virtual para momentos de aprofundamento em
temáticas atuais e sua relação com a religião. Os cursos são gratuitos, com vagas limitadas, oferecidos de
forma virtual e se destinam a toda comunidade. Todxs são bem vindxs!!!
Os cursos serão oferecidos por meio da plataforma Googlemeet.

Cursos e horários:
1.	Espiritualidade em tempos de pandemia (Cláudio Ribeiro)  - Segundas, 19:00 às 20:40
2.	Variações sobre Rubem Alves (Edson Almeida e Gustavo Martins) – Terças, 19:00 às 20:40
3.	Pentecostalismo, política e conservadorismo (Elisa Rodrigues e Ana Luíza Gouvêa) – Quartas, 16:00 às
17:40
4.	Religião e necropolítica (Frederico Pieper e Danilo Mendes) – Quintas, 15:00 às 16:40

Comissão organizadora:
Prof. Dr. Frederico Pieper (UFJF)
André Yuri Abijaudi (UFJF)
Danilo Mendes (UFJF)
Dr. Gustavo Martins (UFJF)
Paulo Henrique da Silva Lopes (UFJF)
Maiara Miguel (UFJF)
Marcelo Massi (UFJF)
Rafael Bertante (UFJF)
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Oficina de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - módulo básico - EaD

Rafael Silva Guilherme

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A oficina de LIBRAS tem como intuito capacitar os docentes, técnicos administrativos e alunos da UFJF-GV
acerca da importância da Língua Brasileira de Sinais no ambiente acadêmico e profissional, conscientizando-
os sobre a importância de conhecer o sujeito Surdo e sua língua, visando a promoção da cidadania e
equalização dos seus direitos. Portanto, o intuito desta oficina é que todos tenham uma noção básica de
comunicação em LIBRAS, contribuindo para a humanização e a inclusão do Surdo na UFJF-GV, assim como
nos diversos locais de Governador Valadares. Diante deste período em que estamos vivendo a oficina será na
modalidade EaD, no qual será utilizado a plataforma Meet do Google. Ela ocorrerá toda segunda, quarta e
sexta, totalizando três semana.
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Curso de Extensão em Economia Política da Mineração

Bruno Milanez

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E MECÂNICA

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O Workshop Economia Política da Mineração reúne um conjunto de conteúdos teóricos e empíricos sobre a
indústria extrativa mineral em suas escalas global, continental, nacional e regional. Ele mobiliza discussões de
diferentes subáreas das Ciências Sociais, Engenharia, Economia Política e da Geografia.
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Curso de redação científica em saúde

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso de redação de artigos científicos é uma atividade de ensino que possui como objetivo capacitar os
acadêmicos na escrita de artigos científicos abordando vários estudos epidemiológicos. Este curso ocorrerá
nos dias 02 e 16 de Julho de 2020, das 18:30 as 20:30 horas, por meio da plataforma google meet.
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Café Radioativo

Francielle Silvestre Verner

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso "Café Radioativo"destina-se a discussão de exames radiográficos, em uma plataforma on-line, com
alunos do curso de Odontologia da UFJF/GV. No intuito dos estudantes se sentirem mais acolhidos, a sala de
aula virtual será transformada em um ambiente leve e divertido, em que todos podem estar tomando seus
cafés. As inscrições deverão ser realizados pelo link a seguir:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjASUael-9nkZUhtlGsjNAk9DTIzby6lbkEJlQUd5yh-
cnXA/viewform?usp=sf_link. Dúvidas: franverner08@gmail.com
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Introdução a Opções Binárias

Matheus De Assis Duarte Santos

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso Introdução a Opções Binárias, relacionado ao Projeto de Treinamento Profissional da UFJF (GV065),
terá como objetivo apresentar conceitos e métodos de análises gráficas iniciais para o público interessado no
tema.
O curso será oferecido de maneira remota por meio de vídeos e atividades práticas, tendo suporte de
monitores durante os dias de sua realização.
Serão abordados temas tais como: Introdução a Opções Binárias. Utilização de Interfaces de Operações,
Gráficos de Velas e seus padrões mais comuns, Métodos de identificação de tendências.
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I Minicurso de Inverno em Farmacologia

Mariana De Almeida Rosa Rezende

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso é uma iniciativa de estudantes do curso de graduação em Farmácia da Universidade Federal de Juiz
de Fora – campus Governador Valadares. O curso tem por objetivo abordar os conhecimentos na área de
farmacologia e suas aplicações. O público alvo são estudantes e profissionais da área de saúde que tenham o
interesse em atualizar seus conhecimentos nos mecanismos farmacológicos aos quais as mais diversas
classes farmacológicas atuam. Em acréscimo abordará também os principais problemas relacionados ao uso
de alguns medicamentos e a aplicação da fitoterapia como alternativa popular para tratamento de algumas
morbidades. O curso terá duração de 30 horas, organizado em 5 dias de evento.
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Humanização em Saúde

Gracieli Prado Elias

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O minicurso "Humanização em Saúde" será um evento totalmente on-line, de iniciativa do Projeto de
Extensão: Integrando o Saber - Atenção Odontopediátrica no ambiente hospitalar, em parceria com a Liga
Acadêmica de Odontologia Psicossocial (LAOP), ambos desenvolvidos por discentes de Odontologia da
UFJF, sob coordenação e tutoria da Profª Gracieli Prado Elias.
Tem como objetivo a reflexão e o estudo sobre ética, políticas de humanização da atenção à saúde e
humanização na prática educativa de Odontologia. Serão realizados relatos da aplicação dos conceitos da
Humanização e Acolhimento no âmbito da educação e saúde, demonstrando atividades desenvolvidas na
UFJF, HU/UFJF e Sistema de Saúde de Juiz de Fora-MG. Serão abordados conceitos como Empatia e
Respeito e Direito à saúde.
O minicurso contará com a participação de professores palestrantes convidados ligados à UFJF, das áreas de
Odontologia,Medicina e Saúde Coletiva.
O público-alvo do evento será o aluno de graduação e pós-graduação em Odontologia e demais áreas da
Saúde, além de profissionais da área da saúde.
Haverá sorteio de brindes e apresentação musical dos discentes de Odontologia.
O minicurso Humanização em Saúde acontecerá dia 10 de agosto de 2020, de 18h às 21h, na Plataforma
Google Meet. As vagas são limitadas.
Será emitido certificado de participação e as inscrições poderão ser realizadas pelas redes sociais da LAOP
(@laopufjf) e Integrando o Saber (@integrandoosaberufjf), a partir do dia 02 de agosto de 2020. Todas as
instruções estarão disponíveis nesses locais.
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Tópicos em Análises Clínicas e Toxicológicas

Raquel Tognon Ribeiro

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso Tópicos em Análises Clínicas e Toxicológicas, ministrado via CEAD/UFJF pela plataforma Moodle,
tem por objetivo aprimorar os conhecimentos dos profissionais atuantes em laboratórios de análises clínicas
acerca de temas relevantes para a área, com carga horária total de 20 horas e prazo de realização de 6
semanas. As constantes evoluções na área e nas técnicas laboratoriais, tornam imprescindível que o
profissional que atua em análises clínicas seja capacitado e se atualize periodicamente. Além de assuntos
como anemia, função renal, citometria de fluxo e técnicas moleculares, será abordado o diagnóstico de
COVID-19, o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica e exames toxicológicos. Espera-se
que os conteúdos ministrados possam contribuir com a qualidade dos serviços prestados pelos
estabelecimentos.
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Biossegurança em odontologia: do laboratório ao consultório

Ana Carolina Morais Apolonio

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O cenário de risco na área de saúde é dinâmico, especialmente o risco biológico, e na Odontologia não é
diferente. Embora a disciplina de Biossegurança esteja nos currículos de graduação das áreas de saúde, é
abordada de forma muito diversificada. Além disso, uma vez formados, os alunos veem o ambiente de
trabalho normalmente de forma muito distinta ao ambiente de faculdade, com realidades, às vezes,
discrepantes. Assim, o objetivo do curso para o pós-graduando é desenvolver e/ou aprimorar a consciência da
biossegurança com foco no risco biológico e demais riscos associados.
Data de início e término: 03 a 24 de agosto de 2020
Dias e horários das atividades síncronas: Segunda, terças e quartas-feiras 09:00 às 11:00 hrs.
Vagas: 10
Público alvo: Alunos do programa de Pós graduação em Odontologia da UFJF
Recursos/metodologias a serem utilizados: Serão utilizadas ferramentas síncronas e assíncronas, todas
remotamente.
Demandas de equipamentos e de conexão necessárias para o adequado aproveitamento: Será necessário
que os alunos tenham minimamente equipamento eletrônico, que disponha de câmera e microfone, com
acesso adequado de internet e conta no google classroom.
Forma de avaliação: Participação nas atividades, cumprimento dos prazos, entrega de tarefas.
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Noções Básicas da Técnica Analítica de EDX: Fundamentos e Aplicações

Gisele Barbosa Dos Santos

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O curso busca fornecer amplas informações sobre a técnica analítica da Espectrometria por Fluorescência de
Raios X, bem como sobre campos de aplicação, potencialidade, versatilidade e uso adequado da técnica.
Promover discussão de detalhes da rotina operacional.
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Repensando os papeis de gênero

Murilo Ramalho Procopio

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão Lado M apresenta o curso de extensão "Repensando os Papéis de Gênero". O curso
abordará como são construídos os papéis sociais culturalmente atribuídos a cada gênero, enfatizando
possíveis desdobramentos na vida dos estudantes relacionados à sexualidade, relacionamentos, escolhas
profissionais, conflitos sociais, relações familiares. Serão realizados debates e dinâmicas voltados para a
temática de gênero, com o intuito de provocar reflexões nos participantes, bem como de possibilitar que
identifiquem e se posicionem diante de situações de desigualdade e violência de gênero. O curso contará com
reuniões semanais através da plataforma Google Meet, que acontecerão sempre às 18h, durante todas as
quartas-feiras do mês de setembro.
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Workshop 'Projetando arquiteturas com jogos de montar digitais'

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Este workshop aborda o tema do projeto com jogos de montar. O principal objetivo é discutir e experimentar
as possibilidades do desenvolvimento de um projeto a partir do uso de jogos de montar digitais. O workshop
está voltado, principalmente, para a formação profissional de graduandos em arquitetura e urbanismo. O
curso é gratuito e será realizado em formato online. O workshop explorará os seguintes tema: (1)
Desenvolvimento da criatividade; (2) Exploração de metodologias lúdicas de projeto; (3) Metodologia de
projeto a partir de jogos de montar. O workshop acontecerá no dia 20/08/2020 (quinta-feira), das 16:00 às
18:00, perfazendo 2h de duração. Será conferido certificado de participação emitido pela PROEXC/UFJF para
todos alunos que cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária do curso e responderem o formulário de
avaliação.
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Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados (ERE)

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 28 de setembro à 18 de dezembro de 2020 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC)
do Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em
parceria com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de curta duração (40 horas) no formato ERE
sobre o tema " Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados (ERE)". Serão utilizadas as
plataformas do Moodle do Instituto de Laticínios Cândido Tostes/EPAMIG e do Grupo Inovaleite como AVA.
As atividades síncronas serão realizadas no horário de 10:00h-12:00h nas quartas-feiras. Todas as demais
atividades assíncronas serão disponibilizadas nas AVAs. Serão oferecidas até 25 vagas, sendo preenchidas
de acordo com a ordem das inscrições.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Química e tecnologia industrial do processamento de leite condensado, leite em pó, soro em pó e proteínas
lácteas em pó (ERE)

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 21 de setembro à 16 de outubro de 2020 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do
Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química, representando o
Grupo Inovaleite, realizará em parceria com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de curta duração
(20 horas) no formato ERE sobre o tema "Química e tecnologia industrial do processamento de leite
condensado, leite em pó, soro em pó e proteínas lácteas em pó (ERE)". Serão utilizadas as plataformas do
Moodle do Instituto de Laticínios Cândido Tostes/EPAMIG e do Grupo Inovaleite como AVA. As atividades
síncronas serão realizadas no horário de 8:00h-10:00h nas quartas-feiras. Todas as demais atividades
assíncronas serão disponibilizadas nas AVAs. Serão oferecidas até 25 vagas, sendo preenchidas de acordo
com a ordem das inscrições.
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Introdução ao Desenvolvimento Web Usando o R

Lupercio Franca Bessegato

DEPTO DE ESTATISTICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O curso "Introdução ao Desenvolvimento Web com R" será realizado remotamente, de maneira assíncrona,
através de vídeoaulas, com duração média de 2h por vídeo. A metodologia didática do curso buscará seguir a
seguinte sequência: os participantes assistirão aos vídeos, reproduzirão seu conteúdo e aprofundarão de
maneira dirigida os conceitos apresentados. A dinâmica do curso será a de ensino baseado em projeto, em
que serão propostos desafios para desenvolvimento e implementação ao ao longo de todo o curso. O curso
será ministrado no ambiente virtual de aprendizagem da plataforma Google Classroom, em que os
participantes poderão interagir e colaborar com seus colegas e com o professor, de maneira a atingir metas
parciais propostas e o sucesso final de seu projeto.

O curso ocorrerá nos dias 14 a 18 de setembro e tem como objetivo introduzir o Shiny, que é uma biblioteca
do R voltada para desenvolvimento web, além de ferramentas de produção complementares. Para mais
informações, entrar em contato com Pedro Pacheco, por meio do email phmpacheco@ice.ufjf.br.
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Práticas de oralidade no ensino de Língua Portuguesa

Daniela Da Silva Vieira

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Embora muito já se tenha avançado em relação às metodologias de Língua Portuguesa nas últimas décadas,
com mudanças significativas trazidas por pesquisas que identificaram os gêneros textuais (DOLZ E
SCHNEUWLY, 2004) como o objeto de ensino que melhor reflete as práticas sociais de leitura e escrita em
que estamos todos inseridos enquanto seres sociais que somos, novos obstáculos continuam a surgir para os
professores de LP. O ensino da oralidade é um deles.   Muitos  professores não trabalham com gêneros orais
nas salas de aula, ou não os trabalham como gostariam, muitas vezes por falta de conhecimento tanto teórico
quanto prático/didático do mesmo, uma vez que não tiveram essa experiência na formação docente inicial, ou
até mesmo por acreditarem que atividades de conversação, oralização e leitura em voz alta já se constituem
enquanto práticas de oralidade. Considerando esta questão e entendendo a necessidade de se
desenvolverem pesquisas que abordem o ensino da oralidade, nosso propósito é promover um curso de
extensão para docentes de língua Portuguesa, em formação e já formados, dos cursos de Letras e Pedagogia
da UFJF, bem como de outras instituições de ensino, que visa a discutir questões teóricas relacionadas ao
ensino de oralidade nas aulas de LP, promover a didatização de gêneros orais e a produção de um exemplar
desses gêneros, para que esses professores possam ter um contato mais efetivo com os aspectos que
envolvem o trabalho com gêneros orais em sala de aula. Nosso intuito é investigar em que medida os
docentes estão familiarizados com os gêneros orais e até que ponto estes gêneros são considerados, por
eles, um efetivo instrumento de didatização em sala de aula. A partir deste curso de extensão, almejamos que
os professores envolvidos possam se apropriar do conteúdo abordado como um subsídio prático para a
elaboração de suas práticas docentes, futuramente, em sala de aula.
Local de realização: Plataforma Google Meet. Horário de execução do curso: 2ªas e 4ªs feiras. Horário: 17h-
19h
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1st International Meeting on Behavior, Ecology and Evolution - in a changing world (IMBEE)

Nathan Oliveira Barros

DEPTO DE BIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O atual cenário mundial tem apresentado uma série de desafios. Entre eles, estamos constantemente nos
questionamos como fazer ciência e ter acesso à educação em um mundo em mudança. Nesse contexto, a
tecnologia nos apresenta inúmeras possibilidades, entre elas, a facilidade de se comunicar a partir de
qualquer lugar do mundo. Assim surge o 1st International Meeting on Behavior, Ecology and Evolution - in a
changing world (IMBEE), o primeiro evento promovido pelo PPG-Biodiversidade da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF). Uma vez que grande parte dos eventos científicos foram cancelados devido ao atual
cenário frente ao COVID-19, o IMBEE tem como objetivo trazer pesquisadores internacionais para
palestrarem virtualmente, a fim de aproximar profissionais e estudantes em um espaço democrático de
discussão científica, incentivando a internacionalização e promovendo a construção do pensamento crítico. O
evento, que tem como público-alvo alunos de graduação, especialização e pós-graduação, professores,
pesquisadores e profissionais da área de comportamento, ecologia e evolução, será realizado entre os dias
13-15 de outubro de 2020, através da plataforma Doity para os inscritos e transmitido ao vivo via Youtube
para todos os interessados, através do canal do PPG Biodiversidade. O simpósio contará com: (i) palestras e
discussões ministradas por pesquisadores internacionais sobre os diferentes eixos temáticos (comportamento
animal, ecologia e evolução) durante o período da manhã (9:00-12:10); (ii) mesas redondas com profissionais
brasileiros da área de saúde e educação no período da tarde (14:00-16:00).
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Produção Audiovisual de aulas assíncronas e Materiais de Ensino e Suporte

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O mini-curso, realizado pelo Programa de Audiovisual ‘doCACAU’, do Centro Acadêmico do Curso de
Arquitetura e Urbanismo (CACAU) tem como objetivo entregar conhecimento técnico e know how acerca da
produção por trás de materiais audiovisuais complementares às disciplinas bem como a confecção de vídeo-
aulas, buscando compreender ambas as modalidades de ensino, sendo essas síncronas e assíncronas.
Entende-se que softwares e atalhos, bem como soluções mais eficazes e otimizadas num momento de caráter
emergencial, como o presente, vêm de forma a economizar tempo e agregar valor aos materiais
desempenhados. Capacitando monitores e professores, pode-se então esperar materiais com maior
qualidade.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Multiletramentos e tecnologias digitais na prática pedagógica – Módulo I

Thais Fernandes Sampaio

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Com o objetivo de oferecer a estudantes da licenciatura em Letras, professores já formados e demais
interessados uma oportunidade de ampliação de seus conhecimentos acerca do conceito de multiletramentos
e temas relacionados, este curso propõe uma  experiência de formação participativa, centrada na sala de aula
da escola básica. Compondo uma proposta de formação em dois módulos, este módulo específico integrará
15h de atividades remotas, concentradas em uma semana (de 19 a 23/10, com encontros on-line segunda,
quarta e sexta, das 17h30 às 19h30).



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Multiletramentos e tecnologias digitais na prática pedagógica – Módulo II

Thais Fernandes Sampaio

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Com o objetivo de oferecer a estudantes da licenciatura em Letras, professores já formados e demais
interessados uma oportunidade de ampliação de seus conhecimentos acerca dos conceitos de hipertexto,
gêneros digitais e temas relacionados, este curso propõe uma experiência de formação participativa, centrada
na sala de aula da escola básica. Compondo uma proposta de formação em dois módulos, este módulo
específico integrará 15h de atividades remotas, concentradas em uma semana (de 26 a 30/10, com encontros
on-line segunda, quarta e sexta, das 17h30 às 19h30).



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Religando: cursos de extensão em tempos de pandemia. Módulo IV

Frederico Pieper Pires

DEPTO DE CIENCIA DA RELIGIAO /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Cursos:
 Religiões afro-brasileiras: vamos conversar sobre elas?
Profa. Zuleica Dantas Pereira Campos
Profa. Gilciana  Paulo Franco
Terça-feira, 19hs às 20:40hs (29/09, 06/10, 13/10)

Religião, racismo e subjetividade em tempos de pandemia
Prof. André Santanna
Quarta-feira, 16hs às 17:40hs (30/09, 07/10, 14/10).

O fundamentalismo e as tensões políticas no Brasil e nos Estados Unidos.
Prof. Daniel Rocha
Prof. Jorge William Falcão Jr.
Quinta-feira, 19:00 às 20:40. (01/10, 08/10, 15/10)



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Trigonometria Help: aprenda a utilizar vídeos interativos para o ensino de trigonometria

Eduardo Barrere

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A ideia do curso é ensinar os professores de matemática a utilizarem vídeos interativos para o ensino de
trigonometria. O curso é composto por um conjunto de sete vídeos interativos, através dos quais o professor
vai interagir e entender as possibilidades que a ferramenta H5P gera de interatividade. Ao final do curso, o
professor terá algumas dicas de como fazer seus próprios vídeos interativos, além de poder utilizar os vídeos
do curso em suas aulas.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I Capacitação Multiprofissional em Abordagem à Saúde Mental e Ideação Suicida

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Capacitação sobre abordagem a saúde mental e ideação suicida destinado a estudantes e profissionais da
saúde. Desenvolvido online, com participação de profissionais com diferentes temas relativos à saúde mental.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Vídeos de animação

Rodrigo Silva Nascimento

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso online “Vídeos de Animação” promove capacitação de docentes, discentes da UFJF/GV,
concomitantemente ao público externo (Governador Valadares e região). Serão realizadas atividades que
promove a criação de vídeos de animação como ferramenta educacional com o objetivo de alcançar diversas
faixas etárias, levando informações relevantes, atrativas e interativas.
	O curso será ministrado em dois momentos:
•	Como usar a ferramenta – 23/07/2020 às 16:30;
•	Feedback das produções – 27/07/2020 às 16:00;
Local: Curso online pelo aplicativo “Teams”;



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

A Política de Ações Afirmativas

Julvan Moreira De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Encontros de Formação sobre A Política de Ações Afirmativas, especificamente sobre Cotas e as Bancas de
Heteroidentificação

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/07/03/anime-realiza-serie-de-lives-sobre-acoes-afirmativas-nas-
universidades/



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Introdução a Bíblia: Segundo Testamento

Juarez Gomes Sofiste

DEPTO DE FILOSOFIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O curso de Introdução a Bíblia: Segundo Testamento, busca apresentar uma visão de conjunto da formação e
consolidação do Novo Testamento. A partir das realidades social, econômica, politica e cultural da Palestina
no tempo de Jesus serão estudados os respectivos livros sagrados. Em um primeiro momento serão
estudados os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no segundo momento as Cartas de São Paulo e
no terceiro as cartas Apostólicas e finalmente, um estudo específico sobre o livro do Apocalipse.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Racismo e Luta Antirracista

Sonia Maria Clareto

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O Curso de Extensão – Racismo e Luta Antirracista é uma ação que tem como objetivo problematizar o
racismo e seus efeitos na produção das relações do socius brasileiro, composto por estratos econômicos,
raciais, políticos, culturais, de gênero e sexualidade. Pretende também pensar as implicações da produção da
subjetividade da branquitude e da negritude brasileira em conexão com uma História Universal. E a partir
disso, pensar estratégias concretas de combate ao racismo, buscando compartilhar experiências da luta
antirracistas de agentes sociais da cidade e região.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Trajetos da Filosofia Africana em Educação no Brasil

Julvan Moreira De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O Grupo de Pesquisas e Estudos em Africanidades, Imaginário e Educação (Anime) da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF) vai realizar durante o mês de setembro uma série de encontros virtuais para debater
os “Trajetos da Filosofia Africana em Educação no Brasil”.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Eletricidade Básica I

Raphael Francisco Firmiano Teixeira

PRÓ-REITORIA DE INFRA-ESTRUTURA

REITORIA

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

A Terminologia em Anatomia. História, Etimologias e as Epomímias.

Kennedy Martinez De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Estratégias para a Educação Infantil em tempos de pandemia e pós-pandemia

Nubia Aparecida Schaper Santos

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Os participantes do Curso de Extensão terão oportunidade de se apropriarem dos recursos da Plataforma
Moddle durante a fase de Acolhimento.

A plataforma servirá como repositório de materiais didáticos selecionados e disponibilizados, composto por
lives, resumos/resenhas, vídeos, podcasts e outros materiais que possibilitem a reflexão dos gestores e
gestores sobre os temas propostos.

Os professores serão convidados a participarem das temáticas via lives ou webnar (no intagram, facebook ou
youtube) ou por mecanismos sugeridos pelo Centro de Educação a Distância da UFJF. Esses encontros
serão abertos ao público

Para cada tema desenvolvido pelos professores convidados, serão disponibilizados fóruns de discussão em
pequenos grupos, dinamizados pelas integrantes do Grupo de Pesquisa LICEDH numa espécie de tutoria
abrangendo outros materiais complementares.

Cada tema será discutido por até uma semana, para que os participantes tenham tempo de refletir, elaborar
questionamentos, proposições.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

CICLO DE DEBATES: oS BEBÊS, AS CRIANÇAS E A PESQUISA

Nubia Aparecida Schaper Santos

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Trata-se de um espaço de reflexão sobre a trajetória de pesquisa do Grupo Linguagens, Infâncias, Cultura e
Desenvolvimento Humano – LICEDH, vinculado à Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Juiz
de Fora. O curso será oferecido a partir de mestres e doutoras do Programa de Pós-Graduação em Educação
da UFJF e professores convidados de outras universidades. O curso será virtual, pela pelo canal do youtube
da Faculdade de Educação/UFJF. o curso é destinado a professores e professoras das escolas públicas e
privadas, diretoras, coordenadoras, pesquisadores da área da Educação.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Mediação e Arbitragem aplicada à Engenharia

Gislaine Dos Santos

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

A arbitragem é uma forma adequada de solução de controvérsias, regulada pela Lei Federal nº. 9.307/96, que
permite às partes, quando do surgimento de um litígio oriundo de uma relação contratual, a escolha de uma
terceira pessoa, capaz, independente e imparcial, especialista no conflito em questão, denominada Árbitro,
para resolver o impasse. Qualquer questão que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis, podem ser
objeto de arbitragem. As sentenças arbitrais são títulos executivos judiciais equiparadas para fins de direito às
sentenças judiciais. São vantagens do instituto da arbitragem: a celeridade, a especialidade dos árbitros, a
autonomia da vontade das partes e a confidencialidade

A conciliação é um procedimento amigável de resolução de conflitos, em que o Conciliador terá por função,
conduzir as partes a um acordo, mediante sugestão de propostas e soluções para a controvérsia em questão.
O curso busca desenvolver habilidades e competências para o desenvolvimento de uma conciliação
especializada em que o conciliador têm conhecimento técnico no objeto da controvérsia, e, podendo realizar
visita in loco para auxiliar às partes na melhor solução da controvérsia. Antes das sessões de conciliação às
partes são convidadas à manifestarem por escrito, sobre as alegações uma das outras, visando facilitar o
entendimento pessoalmente.

A mediação também é um procedimento consensual de resolução de conflitos, que tem como protagonistas
às próprias partes na busca de uma solução consensual para a controvérsia. O Mediador, têm por funções
aproximar, auxiliar e facilitar a comunicação das partes, para que solucionem suas divergências e construam,
por si próprias, seus acordos com base nos seus interesses.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Aprendizagem por meio das novas tecnologias

Patricia Nora De Souza Ribeiro

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Das Africanidades

Julvan Moreira De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Das Africanidades se dedicará a estudar as Africanidades; Filosofia Africana; Imaginário Afro-brasileiro

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/06/09/grupo-de-pesquisa-inicia-serie-de-lives-sobre-africanidades-nesta-
terca/



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Afrobrasilidades: aspectos da cultura africana que compõe a identidade brasileira

Julvan Moreira De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O objetivo do curso Afrobrasilidades é estudar os aspectos da cultura africana que compõe a identidade
brasileira



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Economia Solidária, Reciclagem e Logística Reversa

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Trata-se de Curso de Extensão, abrigado no Programa Ambiente-se, o qual visa atuar junto aos alunos e
escolas do ensino fundamental II e médio do território de Governador Valadares/MG, com os temas:
Economia Solidária, Meio Ambiente, Reciclagem e Logística Reversa.
O Curso será dado em 06 módulos compostos por 04 encontros cada. Nos dois primeiros módulos
trabalharemos a formação e a familiarização com o tema. Posteriormente, trabalharemos a prática de
intervenção, com projetos elaborados pelos alunos e professores da escola atendida. O Projeto Piloto será
executado em 2020 em parceria com o Colégio Imaculada Conceição em Governador Valadares, mas
pretende ser replicado para todas as escolas de Governador Valadares interessadas neste tipo de experiência
institucional, teórica e de campo.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Introdução a Bíblia: Segundo Testamento

Juarez Gomes Sofiste

DEPTO DE FILOSOFIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O curso de Introdução a Bíblia: Segundo Testamento, busca apresentar uma visão de conjunto da formação e
consolidação do Novo Testamento. A partir das realidades social, econômica, politica e cultural da Palestina
no tempo de Jesus serão estudados os respectivos livros sagrados. Em um primeiro momento serão
estudados os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no segundo momento as Cartas de São Paulo e
no terceiro as cartas Apostólicas e finalmente, um estudo específico sobre o livro do Apocalipse.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Produções Acadêmicas em Libras: Os Registros em Vídeo

Rosani Kristine Paraiso Garcia

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O curso de extensão "“Produções Acadêmicas em Libras: Os Registros em Vídeo" tem por objetivo
proporcionar o aprendizado e aprofundamento de trabalho de estudo. O público alvo são alunos surdos da
UFJF e alunos fora da UFJF. O curso acontecerá na plataforma online, no dia 10 de outubro de 09h às 12h,
com carga horária de 3h.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Minicurso de Inverno em Imunologia e Virologia

Sandra Bertelli Ribeiro De Castro

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso tem por objetivo abordar os conhecimentos na área de imunologia e virologia e suas aplicações no
contexto atual da pandemia da COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2. O público-alvo são estudantes e
profissionais da área de saúde que tenham o interesse em atualizar seus conhecimentos nos mecanismos
imunológicos utilizados pelo organismo humano para conter processos infecciosos, a aplicação da imunologia
no diagnóstico e  desenvolvimento de vacinas, as características gerais dos vírus e a aplicações destes
conhecimentos na discussão e compreensão da COVID-19. Em acréscimo abordará também a conduta
médica atual para tentar reverter os quadros graves da COVID-19, ciência translacional e letramento em
saúde. O curso terá duração de 14 horas, organizado em 4 dias de evento (20/07 a 23/07), tendo início diário
as 13:45, finalizando as 17:00 horas. O curso será ministrado online, utilizando-se a plataforma Google Meet,
com link para o Youtube. As inscrições podem ser feitas pelo link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOcXCVtxzk1uy17X5Q1hbkbWps83osV-
_3bWstmxPhrpAxYQ/viewform



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

COVID-19 e o uso de EPIS no contexto da Atenção Primária em Saúde

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Capacitação sobre Covid19 e uso de EPIs no contexto da Atenção Primária em Saúde realiza-se como
produto da disciplina Atenção Integral e Interdisciplinar à Saúde, do curso de Medicina da UFJF-GV e atende
a demanda apresentada pela Superintedência Regional de Saúde. Visa capacitar 500 agentes comunitários
de saúde dos 51 municípios da região de saúde de Governador Valadares, com o objetivo de fortalecer as
ações de promoção da saúde e prevenção da COVID-19. O curso terá como tutores discentes do quito
período do curso de Medicina, sob supervisão e orientação das professoras Simone de Pinho Barbosa e
Maria Gabriela Parenti Bicalho. A carga horária total é de 20h, divididas em 05 módulos.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

As faces do terror no cinema

Erika Savernini Lopes

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O minicurso As faces do terror no cinema, oferecido pelo Cineclube Lumiére e cia, tem como objetivo
apresentar um dos gêneros mais diversos e longevos do cinema em diferentes aspectos, como estilos,
períodos, filmografias e intertextualidades. Cada dia do minicurso tem um filme como centro das discussões,
mas a partir do qual tratamos de questões mais gerais, ampliando o conhecimento para além do filme em si,
mas para movimentos, diretores, fases, aspectos mais técnicos que constituem as nomeadas "faces do
terror". A cada semana, serão duas sessões (remotas) de análise e debate com o público inscrito, que deverá
assistir previamente aos filmes e ler os eventuais materiais de leitura enviados. As sessões serão realizadas
em plataforma própria para videoconferência, cujo link será enviado para os(as) participantes após a
confirmação da inscrição. Serão aferidas frequência (mínima de 7 sessões) e participação nos debates para
emissão dos certificados com carga horária de 30 horas (somados os tempos de duração dos filmes e da
atividade síncrona - análise e debate em videoconferência). As sessões síncronas acontecerão no período de
1 de setembro e 1 de outubro de 2020, às terças e às quintas-feiras, com início às 15h. Mais informaçõse
sobre o curso e as inscrições encontram-se nas redes sociais do Cineclube Lumiére e cia, @cineclubelumiere.
O minicurso é gratuito e tem vagas limitadas.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Religando: cursos de extensão em tempos de pandemia. Módulo V

Frederico Pieper Pires

DEPTO DE CIENCIA DA RELIGIAO /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

1.	Cristianismo das origens. Narrativas e cultura popular
Prof. Paulo Nogueira (PUCCamp)
Profa. Elisa Rodrigues (UFJF)
Segunda-feira, 18:00 às 19:40 (16/11, 23/11, 30/11)

2.	Nem só de igreja vive o crente: introdução à cena evangélica nacional
Prof. Waldney de Souza Rodrigues Costa (UERN)
Terça-feira, das 15h às 16h40 (17/11, 24/11 e 01/12)

3.	Cristianismo conservador, política e laicidade no Brasil atual
Prof. Marcelo Camurça (UFJF)
Quinta-feira, 16:00 às 17:40hs (19/11, 26/11, 03/12)



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I Workshop de Interpretação Radiográfica - Lesões Intraósseas

Francielle Silvestre Verner

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Capacitação para Conselheiras(os) Tutelares em Governador Valadares

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este curso de extensão desenvolverá conteúdos sobre infância e juventude em todos os contextos da vida em
sociedade, como as temáticas e multifatores decorrentes, tanto com aportes jurídicos, filosóficos,
sociohistóricos e em uma perspectiva crítico-reflexiva. Pretende fomentar análises teórico-práticas e reflexões
(transformadoras) técnico-metodológicas, permitindo dosagens necessárias pragmáticas, sem abrir mão da
relevante inserção teórico-científica que retroalimenta essa dialética cosntrutiva dos saberes. Será realizado
em meio virtual (remoto), pela plataforma google meet, empenhando métodos particicipativos ativos, com
leituras prévias, produçao de textos, debates e fóruns, na perspectiva de avaliação formativa e capacitação
em serviço. Traz como recursos a melhor doutrina sobre os temas, as decisões judiciais que podem auxiliar
os debates, os textos, livros e outros materiais como referência para permitir a máxima apreensão e
(re)construção, dotando as(os) cursantes de possibilidades para suas práticas a seguir. Quer permitir novas
habilidades, competências que permitam incorporar inovações, fluxos e processos de ação e intervenção
profícuos para melhor trabalho das conselheiras (os) tutelares, conselheiras (os) do CMDCA, equipes técnica
e administrativa da SMAS - Prefeitura de GV, na consecução da política de atendimento às crianças e
adolescentes em Governador Valadares,
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