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XIII SINAGEO – GEOMORFOLOGIA: COMPLEXIDADE E INTERESCALARIDADE DA PAISAGEM

Gisele Barbosa Dos Santos

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

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

Mauro Santoro Campello

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O  objetivo da palestra Climatização Ativa em Edifícios de Grande Porte é apresentar as diversas
possibilidades de climatização de edifícios. A metodologia a ser empregada será em forma de palestra. O
público alvo será de alunos do curso de arquitetura e urbanismo da UFJF e de outras IFE, alunos de
engenharia da UFJF e outras IES e para os profissionais da área.
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I Seminário Socioanálise, Genealogia e Cidadania

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo
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I Colônia de Férias Científica da UFJF

Fernanda Irene Bombonato

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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

Rodrigo Hohl

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

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

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

Local:
Centro de Ciências da UFJF.

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

Breno Nogueira Silva

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

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

Carina Dantas Ruiz Magalhaes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento é ministrado aos alunos ingressantes no curso de Medicina, preparando-os com informações
básicas de biossegurança desde o início do curso, para conduta adequada nos ambientes de saúde, em todos
os níveis.
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I Simpósio de Integração em Ciências Biomédicas: foco em neuro e metabolismo

Bruno De Siqueira Mietto

DEPTO DE BIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O simpósio trará nomes relevantes da Instituição e externo nos temas propostas. Além da apresentação oral,
o simpósio irá promover debates em mesas redondas e apresentação de pôster pelos alunos.
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Recepção de Calouros do Curso de Direito da UFJF-GV 1.2020

Simone Cristine Araujo Lopes

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27/03/2020, Sex. 19h às 21h30 (a confirmar)  -	AULA MAGNA: A Atualidade da Teoria Crítica do Direito  - 	Prof.
Dr. Luiz Fernando Coelho (a confirmar)	-  A DEFINIR	ATÉ 750 (a confirmar)

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

SEMANA DO CALOURO 2020-1 DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA FAU-UFJF

Luciane Tasca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Atividades variadas, como: Seminarios, Mesa de Apresentações, Palestras e Oficinas
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Oficina sobre metodologias de pesquisa online

Lucas Costa Dos Anjos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Como início das atividades do Grupo de Estudos em Tecnologia e Sociedade (GETS) em 2020, será realizada
oficina sobre metodologias alternativas de pesquisa online, na sala 309 do Pitágoras da Governador
Valadares, entre 15h30 e 16h30. A ideia é trabalhar ferramentas nem sempre usuais, mas muito úteis na
elaboração de seus trabalhos de conclusão de curso, pesquisas individuais etc., como: Plataforma de
Periódicos da CAPES; Scielo; Academia.edu; Google Scholar e ferramentas de tradução automática para
democratização do acesso a textos em língua estrangeira. A metodologia do encontro será expositiva, devido
à curta duração, com 30 minutos para perguntas e debates posteriores à apresentação. Para dúvidas, é
possível encaminhar e-mail para lucas.ufjf@ufjf.edu.br
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I SEMANA ACADÊMICA DE FARMÁCIA

Marcelo Silva Silverio

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo
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História e Cultura Indígena no Brasil: Cine Debate com Xavante e Krenak

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Em 2020, a terceira edição do curso de extensão em História e cultura indígena ganha um novo módulo em
formato de Cine Debate com a participação de mestras/es convidadas/os dos povos Xavante e Krenak. No
primeiro dia (02/04), teremos a exibição do documentário "Juruna, o espírito da floresta", com roda de
conversa com Samantha Juruna e o diretor Armando Lacerda. No segundo dia (03/04), será exibido o
documentário "Guerra sem fim" seguido de debate com a participação de Daniel, Geovani e Shirley Krenak.
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Enfermagem no Contexto da Aprendizagem Interprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso

Sonia Maria Dias

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

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

Nayara Rodrigues Medrado

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Maria Aparecida Steinherz Hippert

DEPTO DE CONSTRUCAO CIVIL /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

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

Mylene Cristina Santiago

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O evento tem como objetivos:
•	Compreender como as questões afetas ao campo da diversidade e diferenças vem sendo abordadas no
contexto atual, considerando o momento crítico que estamos atravessando no campo da política e da luta pela
democracia e direitos historicamente conquistados pelo povo brasileiro.
•	Compartilhar e problematizar como os grupos de Pesquisas e Estudos do NEPED trabalham os conceitos e
concepções de Diversidade, Diferenças e Educação nas pesquisas e discussões teóricas, o que vêm
desenvolvendo e os caminhos abertos como desafios e potencialidades para novas pesquisas;
•	Possibilitar o intercâmbio científico entre os grupos do NEPED, entre os pesquisadores de outros grupos no
Brasil e outros países e dos grupos/pesquisadores com o público alvo em torno das pesquisas e
conhecimentos produzidos a partir dos conceitos que são tomados como centrais nos diversos grupos do
NEPED;
•	Oportunizar o encontro dos participantes com as experiências didático-metodológicas e as discussões
epistemológicas geradas dentro dos diversos grupos que compõem o NEPED;
•	Divulgar as produções bibliográficas construídas nos grupos do NEPED.
A metodologia adotada no evento consistirá em mesas redonda, atividades culturais, lançamento de livros,
apresentação de comunicações, provocações e vivências com base nos seguintes EIXOS TEMÁTICOS:
•	Diferenças, relações de gênero e sexualidades
•	Diferenças e interculturalidade
•	Diferenças e inclusão
•	Diferenças e espiritualidades
Público alvo:
Estudantes, professores da Educação Básica e do Ensino Superior, comunidade acadêmica e profissionais
interessados na temática do evento.
Local: Faculdade de Educação
Data: 03 a 05 de junho de 2020
Programação a ser disponibilizada no site da FACED e do Núcleo de Apoio a Inclusão (NAI).



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Innovacheese Delivery - Pizza Cheese

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Durante o VI Simpósio Inovaleite, serão apresentados os principais resultados dos projetos de pesquisa,
durante 3 dias de apresentações, 18, 20 e 22 de maio, entre 14:00h e 18:00h de forma on-line entre as 4
instituições associadas ao Inovaleite (UFJF, UFV, UNICAMP e ILCT).
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Webnário: As novas fronteiras da Administração Pública

Ricardo Cunha Grünewald Zarantoneli

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

Webnário online para falar sobre administração pública e seus novos desafios.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Oficina de ideação e Modelagem de negócios

Nadia Carvalho

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Oficinas virtuais com o objetivo de estimular a geração e desenvolvimento de novas ideias de negócios. A
oficia é destinada para pessoas que, com suas equipes, desejam empreender, mas não sabem por onde
começar.
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II HACKATHON: Gestão, Inovação e Saúde

Nadia Carvalho

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O II HACKATHON: Gestão, Inovação e Saúde é uma iniciativa integrante do Grupo de Trabalho em Inovação,
Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, doravante denominado GT-INOVAÇÃO, vinculado à
Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF-Campus Governador Valadares; e do Centro Regional de
Inovação e Transferência de Tecnologia, doravante denominado, CRITT/UFJF, que busca selecionar e
valorizar soluções inovadoras dentro do ambiente acadêmico da universidade. Este Hackathon tem por
caraterística ser uma maratona para o desenvolvimento de projetos de solução tecnológica que sejam
inovadoras e utilizáveis, especialmente para a área da saúde.
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curso de interpretação de eletrocardiograma

Fabio Mesquita De Souza

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso de interpretação de ECG tem como objetivo capacitar os acadêmicos de medicina, através da
educação continuada e exposição de casos clínicos reais. Ocorrerá nos dias 22 e 24 de maio de 2020 no
horário de 18 horas às 21 e 9 às 12 horas na plataforma online google met em virtude da suspensão das
aulas. Os acadêmicos receberão orientações sobre noções básicas de leitura do ECG,patologias
cardiovasculares e as principais manifestações das mesmas no traçado eletrocardiográfico.
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Curso de Acesso Venoso

Fabio Mesquita De Souza

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Curso de Acesso Venoso tem como objetivo ampliar o conhecimento dos acadêmicos de medicina acerca
dos procedimentos ambulatoriais mais comumente aplicados na prática médica.Ocorrerá no dia 25 de maio de
2020 no horário de 17 horas às 21 horas na plataforma online google met e contará com a participação  do
Grupo de Estudos em Cardiologia e Cirurgia Vascular (GECCV).
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II Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental (SENESDE)

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O II Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental é
organizado pela Comissão de Coleta Seletiva Solidária, da UFJF-GV, em parceria com o Programa de
Extensão Ambiente-se e projeto de treinamento profissional. Objetiva reunir a sociedade civil organizada, a
comunidade acadêmica e a administração pública municipal, além de representantes de órgãos estaduais e
federais, para discutirmos a atuação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), o desenvolvimento
sustentável e a educação ambiental.
O II Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, da UFJF-
GV, ocorrerá de 24 a 28 de agosto de 2019, no no formato Webinário. Para cada um dos temas abordados no
evento será reservado um dia, contemplando atividades como Palestra, Mesa Redonda e Apresentação de
Projetos de Extensão, Pesquisa e Treinamento Profissional Encerrados e em Andamento.
As inscrições serão realizadas pelo Google Forms. Aqueles que pretenderem apresentar trabalhos o farão no
formato power point, contendo, no máximo 10 slides, e especificarão no ato da inscrição:
- Nome do projeto
- Tipo do projeto
- Equipe
- Duração e interstício de atuação
- Resumo
- Metodologia
- Resultados
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I Simpósio de Neurociências da LANC - UFJF

Nadia Shigaeff

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A Liga Acadêmica de Neurociências (LANC), coordenada pela Profa. Dra. Nadia Shigaeff, professora de
Neuropsicologia do Departamento de Psicologia da UFJF, organiza o I Simpósio de Neurociências da LANC -
UFJF visando congregar profissionais e estudantes de graduação e de pós-graduação interessados em
aprofundar os conhecimentos sobre as Neurociências.
O evento será gratuito e ocorrerá nos dias 4 e 5 de agosto das 19:00 às 21:00 horas, com transmissão remota
via YouTube. Contará com a participação de professores palestrantes de diversas áreas (Neurologia,
Geriatria, Biomedicina e Farmácia e Bioquímica) para discutir o funcionamento do Sistema Nervoso Central.
No primeiro dia do evento acontecerá uma mesa intitulada “Processos neurológicos no envelhecimento:
fatores de proteção e de risco” e contará com a participação da Profa. Dra. Ana Laura Maciel Almeida, da
Faculdade de Medicina da UFJF, e da Profa. Ms. Mayra Zanetti, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Hospital Albert Einstein.
No segundo dia do evento acontecerá a mesa intitulada “O uso terapêutico de substâncias psicoativas em
doenças neuropsiquiátricas” e contará com a participação da Profa. Dra. Nádia Rezende Barbosa Raposo, da
Faculdade de Farmácia da UFJF, e da Profa. Dra. Mônica Gomes Lima Maximino, da Faculdade de
Biomedicina da Universidade Estadual do Pará.
A participação no evento confere certificado, que será emitido e disponibilizado para download, com carga
horária total de 04 horas.
As inscrições acontecerão até 02 de agosto e as regras desta estão disponíveis na página do Intagram da
LANC (@lanc.ufjf) e também na página do Facebook (LANC UFJF). Qualquer dúvida pode ser enviada para o
nosso e-mail neurociências.ufjf@gmail.com
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Jornadas Namidia - narrativas em tempos de pandemia

Claudia De Albuquerque Thome

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O grupo de pesquisa "Narrativas midiáticas e dialogias" organiza seu encontro anual, de forma remota, para
debater com profissionais da mídia e também pesquisadores o reflexo da pandemia na produção de
narrativas, em diversos campos, como no telejornalismo, na teledramaturgia, na literatura e nos enredos de
Carnaval. Interessa ao grupo entender como o atual contexto de quarentena, provocado pelo Covid-19,
atravessa não só os modos de produção, mas também as representações e as produções de sentido em
narrativas que tratam de nosso cotidiano, sobretudo considerando a televisão como meio hegemônico e que
ganha ainda mais centralidade no momento de isolamento social.
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Ciclo de Encontros Virtuais: Acolhimento e Estudo

Hadassa Rodrigues Santos

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O Ciclo de Encontros Virtuais "Acolhimento e Estudo" consiste em encontros remotos regulares para
acolhimento linguístico aos discentes surdos e ouvintes do curso de Licenciatura em Letras-Libras. Os
encontros serão realizados via plataforma de webconferência RNP como um espaço de interação e prática de
sinalização entre os alunos ouvintes e surdos através da discussão de temáticas relacionadas à formação em
Letras-Libras mediada pela docente responsável.
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I Encontro On-line do Projeto Só-Riso/UFJF

Cristina Lougon Borges De Mattos

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo
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I Encontro do Laboratório da Paisagem_LAPASA. Descobrindo as Paisagens, Caminhando pela História,
Vivenciando as Cidades.

Luciane Tasca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O I Encontro do Laboratório da Paisagem_LAPASA, visa a comemoração de 1 ano de certificação,
promovendo um review sobre as atividades realizadas por nossos pesquisadores, colaboradores, bolsistas,
mestrandos e doutorandos.
A intenção será a troca e o compartilhamento das nossas experiências durante este primeiro ano,
especialmente agora, na pandemia do Corona Vírus, onde estamos em trabalho remoto devido ao decreto de
calamidade pública e à suspensão do calendário acadêmico da UFJF.
As atividades se pautarão na apresentação voluntária dos membros da equipe LAPASA, explanando sobre as
atividades mantidas ou adaptadas, e as propostas de futuras ações. Além disso, os bolsistas, colaboradores e
voluntários poderão participar apresentando seus trabalhos, atividades, grupos de estudo, entre outros.
O evento será totalmente on line, realizado de maneira remota, devido à suspensão das atividades
presenciais devido à Pandemia do Corona Vírus.
Será realizado no dia 21 de agosto das 14 às 22 horas.
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Webnário Nutrição com Evidência

Aline Silva De Aguiar

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Webnário "Nutrição com Evidência" será realizado pelo GET-Nutrição da UFJF como adaptação de suas
atividades para a forma remota. Destinado a  acadêmicos e profissionais interessados de Minas Gerais e
demais regiões que tenham acesso a internet.
Será um evento com duração de 5 dias, iniciando dia 31/08/2020 e finalizando dia 04/09/2020. O evento
também terá a intenção de comemorar o Dia do Nutricionista, na data de 31/08/2020.
Participarão do evento cinco professores do Departamento de Nutrição da UFJF, sendo que as palestras
acontecerão uma por dia,com duração máxima de 2h/dia. Todos os nove integrantes do GET-Nutrição (oqual
sou Tutora) estarão envolvidos na organização do evento. A princípio, o evento será relizado pela plataforma
Google Meet acessado pela inscrição institucional pelo email: aline.aguiar@icb.ufjf.br ou outra plataforma
mais viável indcada pela PROEX. Para participar do evento, é necessário fazer a inscrição antecipada pelo
link do Google Forms disponibilizado no Instagram do GET-NUtrição @get.nutricaoufjf.
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Olhares sobre a Libras: diversidades e perspectivas

Rafael Silva Guilherme

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Em tempos de pandemia, o isolamento social nos faz refletir sobre a importância dos vários olhares a respeito
da Língua de Sinais neste contexto. Diante disto, a proposta é encontrarmos virtualmente via videochamada
durante todo o mês de agosto nas quartas-feiras as 18h para tomarmos um café virtual e discutir a
diversidade da Libras a partir de diferentes perspectivas. Cada evento contará com a participação de dois
palestrantes que terão 20 minutos cada para apresentação e ao final será aberto para perguntas. As
inscrições ocorrerão via formulário google e os participantes receberão certificado emitido pela UFJF.
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I Jornada de Laser na Odontologia do Vale do Rio Doce

Fernanda Mombrini Pigatti

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A I Jornada de Laser na Odontologia do Vale do Rio Doce é um evento destinado à promoção de
conhecimento da utilização dos Lasers nas diversas especialidades da Odontologia, desde a implementação
dessa tecnologia no consultório até sua ação no manejo de pacientes oncológicos. Serão 2 dias de palestras
abordando as diferentes modalidades terapêuticas (Lasers de Baixa Potência, Lasers de Alta Potência e
Terapia Fotodinâmica) com o objetivo de oferecer um ensino aprofundado e contextualizado do Laser na
Odontologia para estudantes de graduação e profissionais da Odontologia. Será um evento on-line gratuito
realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2020, das 16:00h às 20:30h com transmissão ao vivo pelo YouTube.
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Perspectivas da nutrição no contexto da pandemia de coronavírus

Patricia Aparecida Baumgratz De Paula

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

No contexto atual, muito tem se falado em Nutrição, principalmente por meio da mídia, e o acesso as
informações sobre esse tema nunca foi tão amplo, mesmo ocorrendo desinformação e controvérsias. Logo, o
presente evento visa à discussão da interface biopsicosociocultural na ciência da Nutrição, sob o enfoque da
interdisciplinaridade.
Para tanto, o eixo da saúde coletiva intitulado: “A necessidade de um olhar biopsicosociocultural na Nutrição”,
abordará as relações do alimento e do ser humano, enquanto comedor e consumidor no cenário da pandemia
de coronavírus. O eixo da Alimentação Coletiva: “O que muda ou deveria mudar na UAN, durante e após a
pandemia de coronavírus” buscará discutir as questões de higienização dos alimentos e de segurança
alimentar, que impactaram e impactarão a cadeia de alimentos. O eixo da Nutrição Clínica: “Desafios do
atendimento on line durante a pandemia de coronavírus” discutirá as implicações éticas desse atendimento,
bem como, o impacto do atendimento on line no cotidiano dos nutricionistas nos serviços de saúde, público
e/ou privado. Sendo assim, a Jornada de Nutrição, possibilitará uma “nuevo orden alimentario”, nos dizeres de
Contreras (2019), ao propiciar o debate sobre os fatores inerentes ao comer, do ponto de vista da Saúde
Coletiva, da Alimentação Coletiva, da Nutrição Clínica, tendo como pano de fundo as dimensões políticas,
econômicas, sociais e culturais, procurando dar respostas às demandas da atualidade.
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I Encontro On-line do Projeto Só-Riso /UFJF - Odontologia para Bebês

Cristina Lougon Borges De Mattos

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O evento "I Encontro On-line do Projeto Só-Riso/UFJF "- Odontologia para Bebês será um evento totalmente
on-line, gratuito, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2020, das 14 às 18 horas. O Encontro será
promovido pelo Projeto de Extensão "Só-Riso - Atenção Materno-Infantil", vinculado ao Departamento
Odontologia Social e Infantil (OSI) da Faculdade de Odontologia da UFJF - Campus Juiz de Fora, em
comemoração por seus vinte (20) anos de atividades, e contará com o apoio da Associação Brasileira de
Odontopediatria (ABOPED) - Regional de Minas Gerais. O evento será captado pela Plataforma Zoom e
transmitido via Youtube. O período de inscrição será de 01 a 15/08/2020, a partir de um link, para o
preenchimento de um formulário, no Instagram (@projetosorisoufjf). O evento será apresentado pela
Coordenadora do Projeto, Profa. Dra. Cristina Lougon Borges de Mattos, pela Vice-Coordenadora, Profa. Dra.
Fernanda Campos Machado e, ainda, pelas Orientadoras, Profas. Dra. Rosangela Almeida Ribeiro e Dra.
Flávia Almeida Ribeiro Scalioni Gonzalez. Contará, como palestrantes, com professores de renome,
reconhecidos nacional e internacionalmente. No dia 18/08/2020 farão suas apresentações: Prof. Dr. Gabriel
Politano (SLMandic) - tema "O primeiro atendimento odontopediátrico do bebê"; Profa. Dra. Glória Fernanda
Castro (UFRJ) - tema "Atendimento odontopediátrico de pacientes especiais na primeira infância"; Profa. Dra.
Rita Villena (Peru) - tema "Uso preventivo e terapêutico do fluoreto na infância". No dia 19/08/2020 farão suas
apresentações: Profa. Dra. Jenny Abanto (USP-SP) - tema "Primeiros mil dias de vida do bebê  e sua
importância para a saúde bucal"; Profa. Dra. Maria Salete Nahás P. Corrêa (USP-SP) - tema "Minha vida na
Odontopediatria, a Odontopediatria na minha vida"; Profa. Dra. Luciane Sucasas (UFG) - tema " Uso da
sedação no atendimento odontopediátrico do bebê". No dia 20/08/2020 farão suas apresentações: Profa. Dra.
Maria Aparecida Machado (USP-Bauru) - Tema "Diagnóstico das maloclusões na primeira infância"; Prof. Dr.
Saul Martins de Paiva (UFMG) - tema "Determinantes da cárie na primeira infância"; Prof. Dr. José Carlos P.
Imparato (USP-SP) - tema "Mínima intervenção em Odontologia". Serão conferidos certificados aos
participantes que tiverem cumprido as regras pré-determinadas para sua inscrição. O prazo para envio será
de até sessenta dias após o término do evento.
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Roda de Conversa Online: Experiência migratória e mercado de trabalho na comunidade de origem

Devani Tomaz Domingues

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

A Roda de Conversa Online aborda o tema: Experiência migratória e mercado de trabalho na comunidade de
origem. Vincula-se ao projeto de extensão em interface com a pesquisa “Inserção social e produtiva dos
brasileiros retornados do exterior para a Microrregião de Governador Valadares/Minas Gerais – Brasil”.
Participam da Conversa, na qualidade de convidados interlocutores, os protagonistas do documentário
Memórias da Migração: O trabalhador em solo estrangeiro (migrantes internacionais de retorno), o professor
Hilton Manoel Dias Ribeiro (UFJF-GV/Secretário Municipal de Desenvolvimento) e professoras/pesquisadoras
do NEDER/UNIVALE, Sandra Nicoli e Sueli Siqueira.Traz para o debate questões sobre Migração, Trabalho e
Desenvolvimento Local, levantando aspectos relacionados às memórias do processo migratório com ênfase
nos relatos de experiências do trabalhador migrante e de sua reinserção no mercado de trabalho no país de
origem, após o retorno. Também, busca discutir sobre a relação do fenômeno da migração internacional e as
políticas públicas de redução das desigualdades, promoção da qualidade de vida e desenvolvimento local.
Propicia um espaço para a troca de experiências e saberes entre pesquisadores, estudantes, familiares de
emigrantes e os próprios migrantes internacionais retornados. As reflexões levam em conta as temáticas da
migração internacional e o mundo do trabalho no contexto da sociedade global e contemporânea. Por meio da
ação pedagógica, a Conversa Online busca construir um ambiente dinâmico para o aprendizado, valorizando,
sobretudo, a fala dos protagonistas do processo migratório.

Agenda
Será realizada no dia 30 de julho de 2020, no horário de 19h30 às 21h30, na modalidade online, utilizando o
aplicativo google meet
Contato: (33) 98812-2545

Público
Migrantes internacionais de retorno, estudantes e servidores da UFJF GV, familiares de emigrantes e/ou de
migrantes de retorno, pesquisadores e estudantes externos.
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Minicurso de Inverno em Anomalias Craniofaciais

Fernanda Mombrini Pigatti

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Minicurso de Inverno em Anomalias Craniofaciais é uma iniciativa para difundir o conhecimento e as
técnicas de reabilitação no contexto de centros de referência brasileiro e mexicano. A proposta principal do
evento é contribuir para a visibilidade da causa e para a desmistificação das intervenções clínicas e cirúrgicas.
Serão 3 dias de palestras que abrangem as temáticas de etiologia, de variações anatômicas e de tratamento e
reabilitação multiprofissional, incentivando os discentes e os profissionais da área da saúde a descobrirem
novos conceitos, técnicas e abordagens aplicadas em diferentes países. O evento será integralmente on-line,
sem qualquer custo aos participantes e realizado nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2020 com transmissão
pelo YouTube. Os horários serão no dia 24/08 de 16:00h às 19:30h, no dia 25/08 de 16:30h às 19:30h e no
dia 26/08 de 16:00h às 18:30h.
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I Seminário Online da FAEFID/UFJF

Andre Calil E Silva

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O momento atual requer uma série de ações e atenção provenientes do cenário protagonizado pela pandemia
caracterizada pelo chamado COVID-19. Neste ambiente, diversos setores foram atingidos sendo o ensino um
dos pontos mais afetados pela pandemia. O horizonte próximo, não prevê ações de cunho presencial, neste
sentido, diferentes manifestações tem sido pensadas e projetadas para minimizar os efeitos do afastamento
social. Neste sentido, a Faculdade de Educação Física e Desportos, busca através da transmissão de
informações e conhecimentos, mobilizar sua comunidade acadêmica na direção da capacitação através de
plataformas que possam viabilizar a interação entre o corpo discente e o corpo docente, de maneira remota e
respeitando todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades. Portanto, a FAEFID através da sua
comissão de ensino promove o I Seminário Online de Educação Física e Desportos, em que serão ofertados
para a comunidade interna e externa palestras com os temas de Esporte, Escola e Saúde. O evento será
remoto nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2020. No dia 24/08 será abordado a temática do Esporte, no dia
25/08 será abordado a temática relacionada a Escola e no dia 26/08 serão abordados temas ligados a Saúde.
O evento será gratuito no horário de 14:00 as 17:00h nos três dias de atividades, desta forma, objetiva-se
promover a interação e aproximação digital e dar o sentido de pertencimento ao nosso corpo discente.
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2º Simpósio Multidisciplinar em Doenças Infecciosas da Zona da Mata Mineira

Angelica Da Conceicao Oliveira Coelho

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O 2º Simpósio Multidisciplinar em Doenças Infecciosas da Zona da Mata Mineira tem como público alvo
discentes de graduação e pós graduação, docentes e profissionais de saúde. O objetivo é realizar discussão e
incitar o desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo a respeito da situação atual da pandemia da
Covid-19 e o impacto da mesma nas ações de controle da hanseníase e tuberculose (TB).Trata-se de um
evento do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora e do
Núcleo de Estudos e Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (NEICAS). Será realizado por Webinar no
período de 23 a 25 de setembro de 2020 de 18 às 20 horas. Terá duração de 06 horas e contará com a
participação de ministrantes experts na área. No dia 23 será realizado mesa redonda abordando atualizações
e panorama epidemiológica da Covid-19 e estratégias de enfrentamento da Covid-19 no município de Betim.
No dia 24 será realizado mesa redonda sobre o impacto da Covid-19 nas ações de controle da hanseníase e
Covid-19 e hanseníase: estigma, isolamento e distanciamento. No dia 25 a mesa redonda será sobre a
tuberculose com abordagem dos seguintes temas: a dupla carga TB e Covid-19: desafios e possibilidades e; a
TB em meio a pandemia da Covid-19: um olhar sobre o Sistema Prisional Brasileiro. Maiores informações
disponíveis na página neicasufjf e ppg_enf_ufjf no instagram e no site do Programa de Pós Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Minicurso de Inverno em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

Fernanda Mombrini Pigatti

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Minicurso de Inverno em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial é um evento que tem por objetivo a
difusão do conhecimento acerca da área de traumatologia e cirurgia da região oral e maxilofacial. Um dos
principais intuitos do evento é proporcionar ao discente e profissional de odontologia a observação de
palestras que contribuam para a construção e solidificação de seu entendimento acerca da atuação do
cirurgião buco-maxilo-facial, envolvendo desde fatores clínicos a procedimentos cirúrgicos. Será um evento
on-line gratuito realizado nos dias 19 e 20 de setembro de 2020, das 16:30h às 20:30h com transmissão ao
vivo pelo YouTube.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Alfabetizando Alfabetizadores: reflex(ação) sobre leitura e escrita em tempos de distanciamento físico

Simone Da Silva Ribeiro

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Seminário é fruto do trabalho de professoras do Colégio de Aplicação João XXIII e de bolsistas de
Treinamento Profissional e de Residencia docente. O objetivo é explorar diferentes estratégias de ensino
usuais no letramento e alfabetização presenciais buscando adaptá-las ao universo digital. O evento será
realizado através de plataforma digital durante os dias 8, 9 e 10 de setembro de 2020.
Contato: simonerib@gmail.com
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Semana da FACC 2020

Rodrigo Oliveira Da Silva

DEP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

A Semana da FACC de 2020 é fruto de um grande esforço de professores da Faculdade de Administração e
Ciências Contábeis, pois é um momento muito atípico, em que os discentes estão sem aula.

A semana será segmentada em diversos temas, que serão fruto de palestras a serem ministradas das 19:30
às 21:30 h, dos dias 24/08/2020 a 28/08/2020.

Além disso, a semana vem coroar 10 anos de existência da FACC, que iniciou suas atividades em 2010,
resultado da cisão da FEA (Faculdade de Economia e Administração) e criação do Curso de Ciências
Contábeis, em razão do REUNI.
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SIMPÓSIO ONLINE INTERPROFISSIONALIDADE: Os desafios para o trabalho interprofissional na atenção
primária, divulgando saberes e potencialidades

Ana Vladia Bandeira Moreira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O tema da interprofissionalidade tem mobilizado, mais recentemente, os educadores, pesquisadores,
gestores, trabalhadores, conselheiros, organismos e instituições de saúde e educação e vem ganhando
contornos de um movimento com a realização de eventos, que possibilitem a discussão em torno da saúde e
uma oportunidade de trazer o ensino da saúde mais próximo da comunidade.

Neste sentido, o SIMPÓSIO ONLINE DE INTERPROFISSIONALIDADE: Os desafios para o trabalho
interprofissional na atenção primária, possibilitará este início de discussão do PET SAÚDE da UFJF, na
cidade de Juiz de Fora.

Assim o evento será realizado de forma remota nos dias 26 (18h - 21h) e 27 de agosto (17h - 21h) e será
transmitido pelo nosso canal do YouTube, pela plataforma Streamyard.

Em consonância com o tema do evento, tantos os organizadores, profissionais da rede básica (preceptores),
alunos, docentes, bem como palestrantes irão abordar as especificidade, bem como, as competências de
cada profissão. Especificamente:

- seu papel e atuação profissional em sua área de formação;
- sua vivência na unidade básica e sua relação com os outros profissionais;
- sua visão sobre a repercussão da formação interprofissional no âmbito da atenção primária durante a
graduação;
- sua visão sobre a importância da interprofissionalidade no contexto da saúde atualmente;
- sua visão sobre a relação interprofissional que consiste em aprender com, para e sobre o outro as diferentes
profissões.

Com uma mesa redonda ao final, os cursantes poderão, ouvir e interagir, contribuindo das diversas formas do
mundo interprofissional em saúde.

A importância se dará pela interação entre as diferentes profissões de saúde e os diferentes níveis de vivência
do conhecimento, sejam eles discentes, docentes ou profissionais da rede; todos envolvidos com a arte do
aprender fazendo a saúde interprofissional no município de Juiz de Fora.
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Desabafos Pedagógicos-Cotidianos: Ressignificando os relatos do ser professor na atualidade

Cristhiane Carneiro Cunha Flor

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O Ciclo de debates Desabafos Pedagógicos-Cotidianos: Ressignificando os relatos do ser professor na
atualidade consistirá da realização de 8 encontros quinzenais que ocorrerão nas terças feiras, das 19 às 21h,
e que objetivam, a partir da realização de rodas de conversas mediadas, problematizar as situações vividas
por professores da educação básica durante o período de ensino remoto devido à pandemia de COVID-19.
Serão convidados a participar das rodas de conversa do evento docentes que pretendem fazer o processo
seletivo para a próxima turma,  cursam ou já cursaram a Especialização em Ensino de Ciências e Matemática
nos Anos iniciais. A primeira temática a ser abordada será a docência na atualidade, e as demais rodas de
conversa serão organizadas a partir de temas elencados no encontro anterior, a partir das sugestões dos
participantes. Para mediar a roda, será convidado um professor da especialização ou outro docente que
trabalhe os temas sugeridos, conforme a temática escolhida. O evento acontecerá unicamente de forma
remota, na plataforma Google Meet, cuja sala será divulgada antecipadamente para os professores que se
interessarem em participar.
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Encontro Multiprofissional de Fissuras Labiopalatinas

Kennedy Martinez De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Encontro Multiprofissional de Fissuras Labiopalatinas é uma iniciativa para difundir o conhecimento e de
despolarizar o tratamento. A proposta
principal do evento é contribuir para a visibilidade da causa e para a desmistificação das intervenções clínicas
e cirúrgicas. Serão três dias de palestras que abrangem as temáticas de etiologia, de variações anatômicas,
de aplicações clínicas e de tratamento e reabilitação multiprofissional, incentivando os participantes da área
da saúde a descobrirem novos conceitos, técnicas e abordagens aplicadas por profissionais de excelência. O
evento será integralmente on-line, sem qualquer custo aos participantes e realizado nos dias 10, 11 e 12 de
setembro de 2020. O horário das palestras serão: no primeiro dia de 16:30 às 21:00, no segundo dia de 18:00
às 21:00 e no terceiro dia uma mesa redonda de 14:00 às 16:00 com
transmissão pelo YouTube.
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Diálogos didático-pedagógicos em arquitetura e urbanismo: perspectivas e desafios para o ensino remoto 2

Juliane Figueiredo Fonseca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Evento interno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, voltado para os docentes do curso, com o objetivo
de refletir, sob o ponto de vista didáticopedagógico, perspectivas e desafios para o retorno das atividades
acadêmicas na modalidade de ensino remoto. Para tanto será realizada uma roda
de conversa com a convidada Cristina D'Avila, pesquisadora e docente da Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia. Realização dia 20 de
agosto de 2020, às 16h, pela plataforma Google Meet.
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Diálogos didático-pedagógicos em arquitetura e urbanismo: perspectivas e desafios para o ensino remoto 1

Juliane Figueiredo Fonseca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Evento interno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, voltado para os docentes do curso, com o objetivo
de refletir, sob o ponto de vista didáticopedagógico,
perspectivas e desafios para o retorno das atividades acadêmicas na modalidade de ensino remoto. Para
tanto será realizada uma roda
de conversa com a convidada Gabriela Celani, pesquisadora e docente do curso de Arquitetura e Urbanismo
na Unicamp. Realizado dia 18 de
agosto de 2020, às 16h, pela plataforma Google Meet.
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Nutricionistas em ação na pesquisa

Ana Paula Carlos Candido Mendes

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Serão apresentadas atividades desenvolvidas em vários Programas de
Pós-Graduação que possuem estudantes graduados em Nutrição que atuam
na pesquisa em prol da saúde da população.
As inscrições do evento acontecerão no período de 27-08-2020 até 29-
08-2020 através da plataforma Even3 pelo link e a transmissão será realizada
pelo youtube.
Cada palestra terá duração de 45 minutos de apresentação e 15 minutos
para perguntas. Vários programas de pós-graduação se apresentarão por
intermédio de seus alunos nutricionistas que desenvolvem suas pesquisas.
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Bate-papo  com Carla da Hora: Microverdes e brotos

Gisele Barbosa Dos Santos

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Esta mesa de debate tem por finalidade inserir o debate sobre a agroecologia, visando capacitar os docentes
e discentes envolvidos no Projeto de Extensão "AMPLIANDO OS HORIZONTES: o solo, a vida e a arte". Tal
projeto visa, dentre outros objetivos, construir uma unidade experimental de horta em espaço restrito, em uma
unidade escolar, para se trabalhar o solo de forma interdisciplinar, dentro de uma visão ecológica, trazendo à
tona práticas agronômicas conservacionistas como compostagem, terraço e bacia de retenção, curva de nível,
cobertura morta, plantio direto, adubação verde, fixação biológica de nitrogênio, consórcio e rotação de
culturas, cordão vegetado. Portanto, a fala da jornalista irá contribuir de forma significativa para ações futuras
do projeto.
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Associação Atlética Acadêmica da Educação Física - Monkila: I Webinário em Educação Física UFJF-GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetivo: Apresentar e debater assuntos relacionados à atuação do profissinal de educação física no
desporto.
Metodologia: Palestras e bate papo via youtube acerca do tema central.
Público alvo: Alunos e profissionais de Educação Física.
Data: 19/09, 26/09 e 03/10 de 2020.
Horário: 19/09, 26/09 (14 às 17 horas) e 03/10 (14 às 18 horas).
E-mail comissão organizadora: webinarioeducaufjfgv@gmail.com



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Papo sobre filhos com deficiência: Compartilhando vivências

Stela Cristina Hott Correa

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este evento é uma roda de conversa sobre a educação, saúde e relacionamento social da criança com
deficiência. Seu objetivo é a sensibilização do público participante para as aflições e alegrias experimentadas
pelas mães e crianças com deficiência nas vivências do seu dia-a-dia. Estão convidados a participar os
amigos e familiares de crianças com deficiência, além de docentes e discentes da UFJF. O evento ocorrerá
por meio de live online, no dia 29/09/2020 às 15h. Os interessados deverão fazer inscrição no link
https://forms.gle/E8saipY1Py8TPCU37. A participação dará direito a certificado. Dúvidas poderão ser
atendidas no e-mail projetoaped@gmail.com ou no perfil @aped_ufjfgv.
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ATUALIZAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA : CONTROLE DE QUALIDADE EM PRODUÇÃO DE
REFEIÇÕES

Maria Cristina De Albuquerque Barbosa

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Evento destinado aos profissionais e estudantes de Nutrição com objetivo de atualizar no tema Controle de
Qualidade em Produção de Refeições.  O evento será na forma de uma live que ocorrerá no instagran do
curso de Nutrição, campus GV. A live acontecerá no dia 23 de setembro, às 16 h.
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I Simpósio Multidisciplinar de atenção ao paciente com doença renal crônica

Leda Marilia Fonseca Lucinda

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O I Simpósio Multidisciplinar de Atenção ao paciente com doença renal crônica foi desenvolvido pelo projeto
de extensão Precálise (Prevenção em saúde bucal de pacientes renais crônicos em hemodiálise) da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem como objetivo levar conhecimento à comunidade acadêmica e aos
profissionais de saúde acerca da doença renal crônica e suas implicações na saúde geral do indivíduo e na
abordagem humanizada pelos profissionais que constituem a equipe de acompanhamento.
O evento será realizado de forma online e contará com nove palestrantes, sendo dois médicos, duas cirurgiãs-
dentistas, um fisioterapeuta, uma nutricionista, uma psicóloga, uma enfermeira e uma assistente social. Cada
palestrante terá meia hora para a abordagem do tema e a plataforma Stream Yard será utilizada para
transmitir a live dos palestrantes para o canal do projeto de extensão no Youtube.
 Será realizado nos dias 08/10/2020, das 17:30h às 20:00h e 09/10/2020, com início às 18h e término às 20h.
As inscrições serão abertas ao público dia ??/09/2020 através da plataforma Formulários do Google. A
divulgação do evento será realizada através das redes sociais tanto do projeto de extensão Precálise
(Prevenção em saúde bucal de pacientes renais crônicos em hemodiálise), quanto dos organizadores do
evento, a fim de contemplar o maior público possível.
Ao final da penúltima palestra de cada dia será disponibilizada uma lista para credenciamento no evento
através do Formulários do Google, por meio da qual será confirmada a presença do ouvinte para posterior
envio do certificado via email.
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Innovadryer - dry, matters!

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Está lançado nosso próximo evento!!!
O Innovadryer - dry, matters! Inovações em concentração e secagem de leite e derivados.
No dia 05 de novembro (quinta-feira) entre 14:00h e 18:00h, teremos mais um encontro, com muito
conhecimento!
Vamos conversar sobre secagem?
Informações no site: www.inovaleite.com
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Os direitos das pessoas com deficiência

Kascilene Goncalves Machado

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Esse evento é uma Live que irá abordar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Seu objetivo é
informar e orientar as pessoas que possuem familiares com deficiência quais são os seus direitos garantidos
por lei e como solicitar tais direitos. Estão convidados a participar todas as pessoas que tem interesse pelo
assunto, inclusive aquelas que possuem familiares com deficiência, além de docentes e discentes. O evento
ocorrerá de forma remota (online) no dia 14/10/2020 às 16:30. Os interessados deverão fazer inscrição
antecipadas. A participação dará direito a certificado. Dúvidas poderão ser atendidas no e-mail
projetoaped@gmail.com ou no perfil @aped.ufjfgv.
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Juiz de Fora Mais Resiliente

Gislaine Dos Santos

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O evento objetiva aplicar a Ferramenta de Autoavaliação da Resiliência – Nível Preliminar com os gestores e
representantes de instutições da cidade de Juiz de Fora ligados a temática. A realização do evento possibilita
estabelecer uma base de referência do nível atual da resiliência a desastres, debater as prioridades para ação
e investimento e conduzir as ações e projetos implementáveis no que tange a temática de redução de risco de
desastres e resiliência urbana. Além disso, a discussão sobre a temática com gestores locais é de suma
importancia para o desenvolvimento da temática nas diversas agendas do município, bem como, garantir o
sucesso da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mas especificamente do Objetivo 11.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Saídas de emergência em edificações de grande porte

Mauro Santoro Campello

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Uma saída de emergência em uma edificação é entendida como um caminho contínuo, seguro, composto
elementos como portas, corredores,
escadas, rampas e elevadores de segurança, com características próprias para atendimento à sua finalidade.
No universo do projeto arquitetônico,
este tema tem importante relevância, pois trata-se de um equipamento estratégico com a finalidade de
proteção à vida. Além do papel de
atendimento à evacuação de área ocupada pelos indivíduos em caso de algum sinistro (incêndio, explosão,
etc.), esta tem a importância se
possibilitar o acesso para o primeiro combate pela brigada de emergência ou pelos profissionais do corpo de
bombeiros.
A presente palestra, com duração de até duas horas (compreendendo oratória e debates) tem por objetivo
contribuir na produção de novos edifícios,
bem como fomentar análise crítica sobre a importância da legislação e aplicação prática dentro do processo
de projeto.
Data: 29 de setembro de 2020 (terça-feira), às 10:00H
Inscriçã
=
=
=
(incêndio, explosão, etc.), esta tem a importância se
possibilitar o acesso para o primeiro combate pela brigada de emergência ou pelos profissionais do corpo de
bombeiros.
A presente palestra, com duração de até duas horas (compreendendo oratória e debates) tem por objetivo
contribuir na produção de novos edifícios,
bem como fomentar análise crítica sobre a importância da legislação e aplicação prática dentro do processo
de projeto.
Data: 29 de setembro de 2020 (terça-feira), às 10:00H. Inscrição: https://forms.gle/7BrVyn2pY6n71FQi8
Local (link do evento):https://meet.google.com/zjg-afyg-exs
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Rosas de Outubro  tendências da primavera: Abrace a Estação das Flores

Jaqueline Ferreira Ventura Bittencourt

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo
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Associação Atlética Acadêmica da Educação Física – Monkila: Curso de Periodização e prescrição do
treinamento de corridas de rua.

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetivo: Ofertar um curso sobre Periodização e prescrição do treinamento de corridas de rua
Metodologia: Conteúdo exploratório via palataforma digital Google Meet.
Público alvo: Alunos do curso de Educação Física da UFJF- GV e 30 membros externos
Data: 17/10/2020.
Horário: 13:30 às 15:30 horas e de 16 às 18 horas.
E-mail comissão organizadora: monkilagv@gmail.com
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1º Seminário Científico Get Arquitetura e Urbanismo: Paisagem, Caminhos e Cores

Ana Aparecida Barbosa Pereira

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O 1o Seminário Científico do GET Arquitetura e Urbanismo: Paisagem, caminhos e cores, é o evento de
divulgação dos trabalhos do ano de 2020, realizado pelo Grupo de Educação Tutorial Arquitetura e Urbanismo
da UFJF. Tem como tema central a paisagem, caminhos e cores. Esses três eixos temáticos englobam os
estudos realizados pelo grupo durante o ano. Destacam-se os trabalhos que envolveram leituras e discussões
de bibliografias diversas, além de múltiplas atividades e pesquisas, envolvendo ainda assuntos relacionados à
parceria do GET - Arquitetura e Urbanismo com o ICH - Instituto de Ciências Humanas, da UFJF, em especial
os saberes vinculados à História e à Geografia enquanto campos disciplinares. O evento se estrutura em duas
partes: no primeiro dia será realizada uma apresentação sobre os estudos e produção do GET, gerando um
panorama global do trabalho, bem como das estratégias utilizadas pelo grupo para manter a diversas
atividades ao longo da pandemia, com qualidade. No segundo dia, será apresentado um trabalho pautado nos
Caminhos e Percursos de Minas Gerais, com destino à cidade de Diamantina. Este representa uma
importante  contribuição do grupo ilustrando parte das importantes pesquisas e reflexões desenvolvidas ao
longo do ano de 2020, evidenciando as perspectivas diversas com as quais a cidade Diamantina foi abordada.
O Seminário é aberto à comunidade em geral e constrói uma expectativa de abrangência para um publico
regional, como Sudeste PET, tendo em vista a publicação e apresentação de artigo do Grupo neste evento.
Discentes, docentes e a comunidade em geral estão convidados a participar, reforçando o compromisso do
GET Arquitetura e Urbanismo perante os outros GET’s e PET’s, bem como com a UFJF, sendo uma
universidade pública, a fim de divulgar suas ações em pesquisa, ensino e extensão para a comunidade. O
evento se dará por meio digital, através da sala do GET no Classroom (com link a ser disponibilizado via e-
mail fornecido na inscrição), nos dias 9 e 10 de dezembro, das 10:00h às 12:00h.
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I Fórum Interdisciplinar em Saúde

Rafael Binato Junqueira

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O I Fórum Interdisciplinar em Saúde, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, da
UFJF-GV, acontecerá de forma online nos dias 19 e 20 de novembro de 2020, das 14:00 às 18:00h. Cinco
palestrantes de projeção em suas áreas de atuação abordarão temas relacionados a pesquisa e inovação em
saúde, saúde unificada e desafios vivenciados na pós-graduação interdisciplinar. As inscrições podem ser
feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhYN24EuHhySX0mL4AR-
csKEb_oLaVIpwpJMghi53hcZRWA/viewform
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III Encontro Saúde Mental Trabalho - UFJF e II Seminário Vigilância em Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora -CEREST Juiz de Fora

Andreia Aparecida De Miranda Ramos

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O evento faz parte das atividades do Projeto de Extensão da UFJF "Desafios da Extensão: tecendo
interlocuções sobre as relações entre saúde mental e trabalho" que realiza encontro anual para discutir temas
relevantes sobre o campo da saúde mental do trabalhador. Esta será a terceira edição que contará coma
parceria do CEREST Juiz de Fora e com a Seção de Atenção Psicossocial do Trabalhador da UFRJ. O evento
ocorrerá no modelo de webnário, com uma mesa a cada dia, totalizando quatro apresentações. É gratuito,
com emissão de certificado aos participantes. A inscrição será realizada nos dias do evento.
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Representações Sociais da Morte

Kennedy Martinez De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O simpósio será transmitido pelo youtube com quatro palestrantes distribuídos nos dias 07 e 08 de dezembro
de 2020 (das 18:30 às 20:30). As inscrição serão realizadas através de formulários disponibilizados em redes
sociais (Facebook e Instagram) e na página da Universidade (UFJF-GV). As divulgações também ocorrerão
pelas redes sociais.
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VIII Semana da Igualdade Racial

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

8ª edição da Semana da Igualdade Racial da Faculdade de Serviço Social da UFJF é um evento da agenda
institucional da unidade acadêmica que tem por objetivo aglutinar pesquisadores da graduação a pós-
graduação da área de Serviço Social e afins, docentes e ativistas do movimento negro local para tratar de
temas do campo dos estudos das relações étnico-raciais. Nessa edição, no contexto da Pandemia do
Coronavírus, o mesmo será em ambiente virtual, no canal da FSS/UFJF no youtube e contará com a presença
de duas pesquisadoras, uma da UNIFESP e ABEPSS e a outra da FUNALFA/PJF e As Ruths.
E-mail: cer.lgbtqi@gmail.com
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Simpósio Multidisciplinar de Anatomia Humana Aplicada - Liga Acadêmica de Anatomia Humana Clínica e
Cirúrgica

Kennedy Martinez De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O simpósio será transmitido pelo youtube com seis palestrantes distribuídos nos dias 03 e 04 de dezembro de
2020 (das 16:55 às 21:00). As inscrição serão realizadas através de formulários disponibilizados em redes
sociais (Facebook e Instagram) e na página da Universidade (UFJF-GV). As divulgações também ocorrerão
pelas redes sociais.
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Capacitação para cirurgiões-dentistas da rede pública: a importância do diagnóstico precoce do Câncer de
Boca na atenção primária

Isabel Cristina Goncalves Leite

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Conteúdo programático:
•	Fatores de risco do Câncer de Boca
•	Aspectos clínicos das desordens potencialmente malignas
•	Simplificando a biópsia
•	A importância do acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados
•	Tratamento do Câncer de Boca
•	Sequelas do tratamento
•	Prognóstico
•	Prevenção
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Vamos falar sobre acessibilidade e inclusão?

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

“Vamos falar sobre acessibilidade e inclusão?” é um evento online, composto por um clico de entrevistas e
discussões (lives), vinculado aos Grupos INTRA e LEAUD, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Juiz de Fora (FAU UFJF), bem como ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente
Construído (PROAC).

O evento acontecerá do dia 9 ao dia 19 de novembro de 2020, sempre às 19h. As lives serão realizadas pelo
Instagram @acessibilidade.ufjf (https://www.instagram.com/acessibilidade.ufjf/).

O principal objetivo do evento é discutir o tema da acessibilidade, sobretudo no ambiente construído, sob uma
perspectiva multidisciplinar.

O público-alvo do evento é constituído, principalmente, por alunos, pesquisadores e professores de cursos de
graduação e de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, design, engenharias, ambiente construído e
construção civil, bem como toda a comunidade que tenha interesse na discussão sobre o tema da
acessibilidade.

A cada noite, um participante do “Projeto Acessibilidade no Interior” receberá um convidado especial para um
bate-papo de aproximadamente 30 minutos.

A participação no evento é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

A partir do dia 19 de novembro de 2020, será disponibilizado um formulário online de avaliação, o qual
também será considerado para apurar a presença dos ouvintes. Quem assistir, ao menos, 7 (sete) entrevistas,
receberá um certificado de participação no evento, com carga horária de 5 horas.

Para mais informações, siga nossas redes sociais:

Instagram: @acessibilidade.ufjf
Facebook: @acessibilidadeinterior (Acessibilidade no Espaço Interior)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a organização:

Prof. Dr. Frederico Braida
E-mail: frederico.braida@arquitetura.ufjf.br
Celular/WhatsApp: (32) 98806-3132
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Por debaixo das manobras: reflexões para além do ensino de arquitetura popular brasileira

Jose Gustavo Francis Abdalla

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O evento surge a partir de reflexões acerca das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que discorre e traça diretrizes
curriculares nacionais para a educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana no ensino básico, fundamental, médio, e como a precariedade da aplicação dessas
leis conduz diversos tipos de consequências até o ensino superior, como por exemplo a dificuldade de se
autoconhecer enquanto corpo preto dentro da universidade. Com base no ensino de história, as atividades
foram organizadas de forma cronológica, começando pela situação do corpo preto no espaço, e perpassando
pelas ideias introdutórias sobre filosofia africana, a construção da identidade afrobrasileira, arquitetura
quilombola e terminando com o ensino de afrobrasilidades e o pensamento decolonial.
Questionar a forma como arquitetos e urbanistas têm pensado o desenvolvimento das cidades é um papel
que se inicia na formação acadêmica. Assim sendo,  fazer o resgate de narrativas que contemplem a
construção de um repertório pautado nas discussões afro-brasileiras e da cultura de povos originários instiga
um pensamento que contrapõe o processo hegemônico  do pensar arquitetura e urbanismo do século XXI.
Os objetivos desses encontros são estimular a compreensão da importância do corpo preto na história da
arquitetura e urbanismo; incentivar trocas interdisciplinares, partindo de diferentes olhares sobre a relação
corpo e cidade e a construção de marcos de memória, além de incitar o aumento de repertório arquitetônico e
estimular a discussão decolonial da arquitetura e urbanismo afro brasileiro.
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V Encontro de Práticas em Ciências e Matemática nos anos iniciais

Reginaldo Fernando Carneiro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O V Encontro de Práticas em Ciências e Matemática nos anos iniciais - CIMAI - tem a proposta de
compartilhar processos de ensinar e aprender ciências e matemática desenvolvidos por professores dos anos
iniciais em suas aulas. Em particular, pretende promover a troca de experiências de exploração, compreensão
e problematização do mundo natural e social a partir dos conhecimentos escolares em ciências e matemática.
Para tanto, tem como público alvo professores e professoras da Educação Infantil e dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, estudantes de Pedagogia de Instituições de Ensino Superior, estudantes de Pós-
Graduação, além de interessados na temática do Encontro. O evento será realizado no período de 19 a 23 de
outubro de 2020, totalmente online.
Coordenador: Prof. Reginaldo Fernando Carneiro
Contato: encontrocimai@gmail.com
Site: www.ufjf.br/cimai
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IV Integra Monkila

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetivo: apresentação dos novos diretores da atlética, novos produtos, modalidades esportivas pelas quais
participamos em eventos esportivos,
treinos e cronograma dos eventos que serão promovidos pela mesma durante o semestre.
Metodologia: diálogo entre os alunos e a nova gestão, afim de promover interação e integração entre os
discentes.
Público alvo: alunos do curso de Educação Física, UFJF/GV
Data: 26/03/2020.
Horário: 13:00 às 15:00.
E-mail comissão organizadora: monkilagv@gmail.com
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I SIMPÓSIO ON-LINE DE GASTROENTEROLOGIA DA UFJF/GV

Romeo Lages Simoes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Simpósio Online de Gastroenterologia, de abrangência local, transmitido no formato de gravação, via
Plataforma de streaming YouTube. As palestras serão ministradas por profissionais da área da saúde, dentre
eles médicos de diferentes especialidades, farmacêuticos, fisioterapeutas, entre outros. A exposição de cada
tema ocorrerá em um período aproximado de 30 (trinta) minutos, e haverá disponibilização de e-mail próprio
da comissão organizadora do evento para que os ouvintes apresentem suas dúvidas.
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I Simpósio Digital de Genética e Biotecnologia da UFJF

Michele Munk Pereira

DEPTO DE BIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O I Simpósio Digital de Genética e Biotecnologia (SDGB) da UFJF tem o propósito de promover o encontro de
pessoas e consequentemente possibilitar o compartilhamento de conhecimento e experiências em Genética e
Biotecnologia. O SDGB será 100% digital e aberto ao público. Diante da situação da suspensão das aulas e
eventos presenciais, acreditamos que a promoção de eventos de forma remota tende a contribuir
grandemente com os processos de ensino e aprendizagem dos alunos e profissionais que atuam em
Instituições de Ensino Superior, Institutos de Pesquisa e Empresas.
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“Ação de Atenção à Vida” - Segunda Edição

Sandrelena Da Silva Monteiro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O Projeto "Ação de Atenção a Vida", realiza neste ano de 2020 sua segunda edição. A temática proposta é:
"A arte de viver: filosofias e histórias de vida". Tem como objetivo  principal  levar às pessoas mensagens de
bom ânimo diante da vida, independe das condições em que se encontra. A ação se configura no
desenvolvimento de um percurso em que a arte de viver é retrata em filosofias e histórias de vida e será
desenvolvido fazendo uso da página do Grupo Acolhe no Instagram (@acolhefacedufjf). Contará com lives,
publicação de mensagens de bom ânimo diante da vida e sugestão de livros, filmes e documentários que
contam sobre a história de vida de pessoas que constituem exemplos que nos inspiram.
A "Ação de Atenção à Vida" é um convite a construir sentidos na vida que estamos vivendo.
Contato: @acolhefacedufjf
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Semana do Comer – A Alimentação que mobiliza afetos

Ana Rosa Costa Picanco Moreira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O objetivo da Semana do Comer: a alimentação que mobiliza afetos é abordar o tema da alimentação
saudável na perspectiva dos direitos humanos e da constituição humana, considerando os aspectos
biológicos, emocionais, sociais e culturais. A metodologia adotada abrange rodas de conversas virtuais, lives,
entrevistas,  socialização de imagens e vídeos sobre experiências alimentares, receitas e pic nic virtual. O
público alvo são crianças e familiares
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Webinário: Estado, Tecnologia e Disputas pelo Poder: o controle de dados como ferramenta no jogo político
internacional.

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Pretende-se discutir e analisar o cenário atual de disputas de poder, sobretudo entre Estados, movidos pelos
componentes tecnológicos que advém de relações econômicas, políticas, sociais, sobretudo a partir das
conexões evidentes entre bens, pessoas, capitais e mercadorias, acelerados pela "globalização tecnológica",
que resultam, também, em tensões pela disputa de espaços de poder não apenas entre empresas nacionais,
transnacionais, multinacionais, mas também pelos Estados movidos pela busca/manutenção da hegemonia.
O evento se dará em forma de seminário (virtual), mediado pelo prof. Braulio Magalhães (UFJF-GV), tendo
como expositores:, prof. Tanguy Baghdadi (Curso Clio);
prof. Lucas Costa dos Anjos Direito e Tecnologia - Direito - UFJF-GV e prof. Luiz Antônio de Lima Junior –
Economia Monetária e Internacional. C. Econômicas UFJF-GV.
Destina-se a toda comunidade acadêmica, como aos servodores que atuam nas áreas de relações e direito
internacional, assim como se estende à sociedade civil interessada.
A atividade será realizada por mei0 virtual, plataforma SYMPLA, no dia 26/10/2020, às 19:00, sendo o evento
gratuito, com emissão de certificados e valendo horas acadêmicas.
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Mini-curso: Citometra 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.
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IV Semana de Acolhimento e I Semana de Atenção à Vida

Yara Cristina Alvim

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

A IV Semana de Acolhimento e I Semana de Atenção à Vida é um evento de abertura do semestre letivo da
FACED, destinado à recepcionar os estudantes da graduação e da pós-graduação que ingressam na
Faculdade de Educação e no PPGE, bem como aos estudantes já matriculados na instituição. Durante o
evento, atividades diversas, que contemplem o campo da Educação são oferecidas, como minicursos, oficinas
e cine-debates. O evento também é aberto à comunidade externa, como aos docentes da rede básica de
ensino, estudantes de demais instituições de ensino superior e estudantes e docentes da UFJF como um
todo.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Setembro: Dia dos Surdos

Rosani Kristine Paraiso Garcia

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Dia 26 de setembro:

9h-10h: Palestrante Regiane Agrella

Debate/perguntas

10:30h - 11:30h: Palestrante Clarissa Fernandes

Debate/perguntas

TARDE:

13:30h - 15:30h: 1ª opção: mini-curso: "como montar o artigo" - ministrante Fátima Felix

Intervalo

16h - 18h: 2ª opção: mini-curso: "Artigo Científico em Libras e Como transformar painel plafon LED em
iluminação para estúdio caseiro" - ministrante: Rodrigo Custódio
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VII Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais

Angelo Brigato Esther

DEP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

Tendo por objetivo fortalecer os laços entre a produção do conhecimento em estudos organizacionais e os
interesses de grupos e classes sociais em geral subalternizados, entende-se por produção de conhecimento
socialmente referenciada em estudos organizacionais o aprofundamento da relação orgânica entre os estudos
dos fenômenos organizacionais e os interesses de grupos e classes sociais, particularmente daqueles que
enfrentam problemas fáticos na produção e reprodução de suas vidas. A proposta de tema geral enfatiza o
caráter científico da referenciação social aludida, isto é, a ciência a serviço
dos problemas reais dessas populações, da formação crítica científico-profissional e da necessidade de
transformação da realidade. O tema, portanto, convida à integração entre CBEO e representação direta dos
interesses de grupos e de classes sociais conforme caracterizados, cuja mediação é realizada pela pesquisa
científica.
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III Roda de Conversa com o ALFABETIZE: a BNCC na sala de alfabetização

Luciane Manera Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

A III Roda de Conversa com o ALFABETIZE tratará das habilidades de alfabetização propostas pela Base
Nacional Comum Curricular, por meio da apresentação de projetos e sequências didáticas apoiadas nas
práticas de linguagem. Poderá participar do evento os professores matriculados no Curso de Extensão
Alfabetização e Letramento (2020), os integrantes do grupo Alfabetize, alunos matriculados nas disciplinas
Seminário em Saberes Escolares e Prática escolar com estágio supervisionado em alfabetização I e os
professores alfabetizadores e bolsistas do Colégio de Aplicação João XXIII. O evento será realizado online,
pela plataforma do google meet, no dia 19 de novembro de 2020, das 19h às 21h. Contato pelo e-mail:
monitoriaalfa@gmail.com



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

“Julho Azul: Fluxo Migratórios e Tráfico de Seres Humanos”.

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Trata-se de um evento promovido em parceria desta UFJF-GV e a UNIVALE, tendo como referências
promotoras os profs. Braulio Magalhães e Sueli Siqueira, contando com comissão organizadora com membros
de ambas as instituições. Resulta das ações pela lembranças das celebrações decorrentes do simbolico Julho
Azul, campanha que busca evidenciar e mobilizar para o combate do trafico de seres humanos. O evento
intitula-se "Julho Azul: Fluxos Migratórios e Tráfico de Seres Humanos" e pretende a formação de 2 painéis
(08/07 e 09/07), com duração máxima de 2 (duas) horas, com presença de especialistas da UFJF, UNILA,
PUC-MG, TJCE-UFC, UNIVALE que estudam fluxos migratórios e as conexões como exploração sexual
(mulheres, crianças, LGBTQI+), trabalhao escravo, tráfico de órgãos humanos, contrabando de seres
humanos. Objetiva-se evidenciar a temática, que nos parece invisibilizada, destacando para o debate
acadêmico e na sociedade como um todo. Pretende discutir temáticas e segmentos afetados pela amplitude
do tráfico de seres humanos, em perspectivas sociologicas, históricas, jurídicas e fatores políticos, sociais,
econômicos que repercutem no fenômeno. Espera-se sensibilizar, evidenciar e fomentar pesquisas sobre o
assunto, além de mobilizar para políticas públicas e ações governamentais.
O evento ocorrerá nos dias 08/07 e 09/07, sendo duas mesas (virtuais), com 3 ou 4 convidados e
moderador(a), abrindo-se espaço de perguntas.
Serão emitidos certificados, psoto que se trata s evento registrado na Pró-Reitoria de Extensão desta UFJF.
contabilizando 3 h/a.
Utilizaremos a plataforma SYMPLA e logo prestaremos mais informações operacionais.
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Seminário de Homeopatia

Mario Cirio Nogueira

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

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

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Objetivo deste evento é dar as boas vindas aos calouros e apresentar informações importantes sobre curso:
estrutura, grade, matrícula e ajustes,
trancamento, projetos (pesquisa, extensão, treinamento profissional), atendimento (secretaria, coordenação,
docentes, SAU), os documentos que
dão amparo legal, dentre outras. Será apresentado de forma expositiva as informações sobre curso pela
coordenadora do curso. Terá espaço para
representantes discente falem dos movimentos estudantis. Também será aberto espaço para debate com a
platéia.
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NIBS.02: Seminário do Programa de Audiovisual doCACAU

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O NIBS é um seminário - executado de forma virtual devido à suspensão das atividades presenciais por
motivo de pandemia - construído por alunos e para alunos de Arquitetura, realizado pelo Programa de
audiovisual doCACAU, do Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (CACAU) da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Tal grupo tem por objetivo aprofundar estudos e capacitar alunos no
que tange ao universo Audiovisual na Arquitetura, bem como engendramentos da sétima-arte com Arquitetura
e Urbanismo. O NIBS, já em sua segunda edição, contará com a participação de convidados tanto internos à
UFJF quanto convidados externos, em rodas de conversa, palestras e aulas durante seus 3 dias de duração,
com os eixos imagem, áudio e vídeo.
Metodologia: O NIBS será em formato de seminário - composto por conversas, palestras e aulas - realizado
ao longo dos dias 26, 27 e 28 de agosto. Cada um dos dias terá um eixo-guia de seus temas, sendo eles
imagem, audio e video, respectivamente. O evento será realizado de forma totalmente virtual através das
plataformas Google Meet e/ou Discord, e terá como limite 50 participantes por atividade.
Público Alvo: O público alvo desse Seminário compreende, em primeira mão, os integrantes do grupo de
audiovisual, seguido pelos estudantes de Arquitetura, tanto da Federal de Juiz de Fora quanto demais
faculdades de Arquitetura.
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Primeiro Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades

Nilson Assuncao Alvarenga

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Festival de Cinema constituído de Mostras Competitivas, debates e oficinas, constituindo-se como espaço de
formação para as comunidades universitária e não acadêmica no âmbito da cidade de Juiz de Fora e região.
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II Troca de saberes e fazeres indígenas e quilombolas do Cap

Catia Pereira Duarte

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

A proposta "II Troca de saberes e fazeres indígenas e quilombolas do Cap" é oriunda de relatórios dos
projetos de ensino, pesquisa e extensão do Colégio de Aplicação João XXIII/ da Universidade Federal de Juiz
de Fora, apresentados em eventos científicos, comissões e plataformas governamentais desde 2014, bem
como a partir das demandas das comunidades que estamos interagindo desde 2018. Esta iniciativa tem como
objetivo, ampliar os ampliar os conhecimentos sobre patrimônio material e imaterial nas aldeias e quilombos
que recebem os professores e alunos do Colégio de Aplicação João XXIII; bolsistas; professores do município
que participam de projetos da escola; indígenas e quilombolas que participaram da I Troca de Saberes, bem
como alunos que estão se formando no Cap - por meio de apresentações artísticas e mesas on line-, em um
evento de 4h (apoio da Pró-reitoria de Extensão e emenda parlamentar da Deputada Federal Margarida
Salomão). Deseja-se, por meio das trocas de saberes e fazeres, ampliar as discussões sobre questões de
gênero e pluralidade cultural nas demandas da escola.
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Seminário de Meio Ambiente e Biossegurança

Maria Helena Rodrigues Gomes

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O Seminário de Meio Ambiente e Biossegurança, no ano de 2019, chegou à sua 5ª edição. O evento é voltado
para os membros das Organizações Militares (OM) da cidade e região de Juiz de Fora, graduandos, pós-
graduandos, professores e TAE da UFJF e demais universidades, profissionais liberais e interessados em
geral pelas questões ambientais. As palestras são ministradas por membros das OM e professores e/ou
profissionais liberais e versam sobre temas diversos voltados às questões de segurança pública,
bioterrorismo, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, proteção do patrimônio, dentre outros. O
primeiro seminário ocorreu em 2014 e logo alcançou sucesso junto ao público, sua temática e abordagem
variadas com profissionais de excelência transformaram o evento em um momento de troca de saberes
importante para difusão do conhecimento e das experiências.
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II SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PPGA/UFJF

Camila Marques De Carvalho

SEC DA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

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

Joao Douglas Nico

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Os acadêmicos de Medicina participantes da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica da UFJF-GV
(LION UFJF-GV), ao observarem o contexto social em que estão inseridos, pretendem por meio desse evento,
promover uma ação para homenagear às mulheres em relação ao Dia Internacional da Mulher, que visa
desmistificar algumas questões e informações sobre o câncer de modo geral e os cânceres de mama, colo de
útero e cólon e reto. Visa também, levar informações ás mulheres do bairro Turmalina sobre saúde e
autocuidado, atenção aos sinais e sintomas do câncer, prevenção, diagnóstico e tratamento. Isso ocorrerá por
meio de conversas, exposição de cartazes e um jogo de verdadeiro ou falso acerca de informações sobre o
câncer.
Totalmente voltada para a comunidade local e feminina do bairro Turmalina, a ação possui caráter educativo,
social e cultural, bem como de levar a Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares,
ás mulheres e restante da população residente do bairro. Busca também integrar a UFJF-GV ao povo.
Espera-se a presença de um público de 250 pessoas, para o evento que será realizado no dia 14/03/2020,
das 9:00 horas da manhã às 12:00 horas.
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Busca de Evidências Científicas em Saúde

Silvana Lopes Nogueira Lahr

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O MInicurso tem objetivo de treinamento para uso de bases de dados científicas, com vistas à busca de
artigos em revistas indexadas. Será oferecido de maneira virtual, pelo uso de plataforma do Google, e o
público-alvo são alunos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia participantes de projetos na área da
saúde.
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3 Seminário (online) Acessibilidade: Limites e Possibilidades

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O 3º Seminário (online) Acessibilidade: Limites e Possibilidades é um evento organizado pelo Projeto de
Extensão “Acessibilidade no espaço interior”, vinculado aos Grupos INTRA e LEAUD, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (FAU UFJF), bem como ao Programa de
Pós-Graduação em Ambiente Construído (PROAC), que acontecerá nos dias 24 e 25 de agosto de 2020, das
19h às 21h.

O principal objetivo do seminário é discutir o tema da acessibilidade, sobretudo no ambiente construído e,
especialmente, em instituições de ensino superior brasileiras, sob uma perspectiva multidisciplinar.

O primeiro dia será voltado para as questões mais amplas relacionadas à acessibilidade no ambiente
construído, com especial enfoque nas questões relativas à acessibilidade no ambiente universitário. O
segundo dia será voltado para as questões mais específicas relacionadas à acessibilidade e ao desenho
universal nas instituições de ensino superior, com especial recorte para a realidade da UFJF.

O seminário contará com a participação de pesquisadoras renomadas, em formato de mesa redonda e será
transmitido via o Canal do YouTube da FAU UFJF. Após as falas, as perguntas do público serão respondidas
pelas convidadas.

O público-alvo do evento é constituído, principalmente, por alunos, pesquisadores e professores de cursos de
graduação e de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, design, engenharias e ambiente construído e
construção civil, bem como toda a comunidade que tenha interesse na discussão sobre o tema da
acessibilidade.

A participação no evento é gratuita e as inscrições poderão ser realizadas até o início do evento, por meio do
formulário disponível em: https://bit.ly/324p4Mf

Os ouvintes que participarem dos dois dias do evento receberão certificado correspondente a 4h de
atividades.

Os links para as transmissões no YouTube são:

Dia 24/08/2020: https://bit.ly/3hcuZVX

Dia 25/08/2020: https://bit.ly/325JDb7

O evento terá a presença de intérpretes de Libras e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)
e do Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) da UFJF.

Para mais informações, siga nossas redes sociais:

Instagram: @acessibilidade.ufjf
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Facebook: @acessibilidadeinterior (Acessibilidade no Espaço Interior)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a organização:

Prof. Dr. Frederico Braida

E-mail: frederico.braida@arquitetura.ufjf.br
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Unidade

I Ciclo de debates: Desafios e Perspectiva do Direito Urbanístico na Região Sudeste do Brasil

Frederico Augusto D Avila Riani

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

Trata-se do I Ciclo de Palestras, com 4 encontros, um em cada semana.
O tema do Ciclo de Palestras será: Desafios e Perspectivas do Direito Urbanístico na Região Sudeste do
Brasil.
O evento será realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico.
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Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: legados, desafios e propostas para uma sociedade pós-
pandemia

Ellen Cristina Carmo Rodrigues Brandao

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O evento apresenta-se ao público acadêmico e profissional como evento voltado a fomentar o diálogo, a troca
de experiências e de conhecimentos científicos no campo das ciências criminais, com foco precipuamente
voltado às reflexões sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente à luz da Criminologia crítica e
das Ciências Sociais, objetivando, assim, um debate interdisciplinar.
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IV Roda de Conversa com o ALFABETIZE: estratégias de alfabetização em tempos de pandemia

Luciane Manera Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

A IV Roda de Conversa com o ALFABETIZE tem como objetivo propiciar o diálogo com professores
alfabetizadores e alunos de graduação, do curso de Pedagogia, sobre os obstáculos e estratégias
encontradas para o ensino em tempos de pandemia. Será apresentada, também, uma sequência didática
sobre o ensino da oralidade no 1º ano do ensino fundamental, enquanto uma das possibilidades de trabalho
com as crianças. O evento acontecerá no dia 26 de novembro de 2020, das 19h às 21h, por meio da
plataforma do google meet. Contato pelo e-mail: monitoriaalfa@gmail.com.
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PRIMEIRO SIMPÓSIO DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Nos últimos 50 anos, observou-se uma melhora nas condições de saúde globais, inclusive a introdução de
novas tecnologias, como vacinas e antibióticos, o que foi crucial para acelerada queda da magnitude das
doenças infecto-parasitárias. Esse cenário, introduziu um otimismo de que tais doenças perderiam sua
relevância à medida que o desenvolvimento econômico e o acesso a melhores condições de vida fossem
alcançados . Todavia, observou-se intensificação do processo de emergência e reemergência das doenças
infecciosas a partir do final do século XX, mantendo-as como prioridades na Agenda Global de Saúde Pública.
Assim, durante o século XXI ainda observando altas prevalências de leishmaniose, tuberculose, hanseníase,
sífilis e esquistossomose em municípios brasileiros, como Governador Valadares. Essas doenças oneram os
sistemas de saúde, porém poderiam ser evitadas através da promoção de saúde realizada por profissionais
devidamente capacitados. Nesse contexto, o evento objetiva oferecer ao aluno substrato teórico de qualidade
para a formação do médico generalista, através de ferramentas necessárias para a identificação e manejo das
principais doenças infecciosas e parasitárias, visto que o estudante atuará tanto na vida acadêmica como
profissional em contato com os cenários epidemiológico resultantes das doenças infecciosas prevalentes.
Para alcançar o objetivo, será realizado simpósio online com a participação de professores especialistas nas
doenças mais prevalentes na realidade epidemiológica na cidade de Governador Valadares.
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II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DE SAÚDE E COMUNIDADE (MESC
2020/UFJF)

Sergio Xavier De Camargo

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DE SAÚDE E COMUNIDADE (MESC
2020/UFJF) é um evento de Extensão dirigida à divulgação das atividades acadêmicas e sociais
desenvolvidas por discentes de graduação, profissionais de saúde e usuários da Atenção Primária à Saúde,
nos serviços públicos de saúde, para divulgar e valorizar a integração entre ações de Ensino, Pesquisa e
Extensão viabilizados pela parceria entre Universidade, Profissionais dos Serviços de Saúde e Comunidade
relacionada à Consolidação do Sistema Único de Saúde. Os eventos ocorrerão nos dias 27/06/2020 (1a.
edição) e 28/11/2020 (2a. edição) no Campus da UFJF, Maiores informações, NATES/UFJF (32) 2102-3830
ou (61)98282-2526 (Coordenação).
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Socioeducação, Pedagogia e Responsabilização: da norma a (re)forma do ser humano jovem.

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Mesa de debates sobre criança e adolescente, especialmente jovens em restrição de direitos e/ou liberdade ,
em cumprimento de medida socioeducativa. Integrando temas e abordagens inseridas na disciplina que está
em curso (Direito da Criança e do Adolescente), o professor Braulio Magalhães (coordenador do projeto de
extensão NEJUS e programa RIASE) convida Marcelo Mello Vieira que é Doutor em Direito Privado pela
PUCMinas e graduado e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor de Direito Civil. Tem
experiência na área de Direito Civil e Direito da Infância e da Juventude, atuando principalmente nos
seguintes temas: direito das obrigações, direitos reais, adolescente, criança, autonomia progressiva,
convivência familiar, ato infracional e medidas socioeducativas e o assistente social Mauro Roberto Ribeiro
Pinto, formado na PUC–MG, Diretor da empresa Solar Consultoria e Assessoria Ltda – voltada para o
desenvolvimento social responsável - Sócio/fundador e voluntário do Grupo VHIVER; Sócio/fundador da
Residência Assistida para Idosos Ltda; Consultor da Modus Faciendi, no trato da criança e do adolescente, no
Projeto Toriba (SETASCAD); Programa CUIDAR (Instituto Souza Cruz)-; Programa Pró-Conselhos (Instituto
Telemig Celular); Programa Jovens Escolhas (Instituto Credicard); entre outros. Mauro é sobrinho de Antônio
Carlos Gomes da Costa, um dos mais importantes nomes na temática de criança e adolescentes.. O evento
ocorrerá no dia 29/11, às 19:20, por meio virtual, sendo aberto ao público externo também, inclusive com
envio de perguntas aos integrantes da mesa. Haverá emissão de certificados.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Fórum entrEações Escolas Públicas

Margareth Aparecida Sacramento Rotondo

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Um Fórum no qual deseja-se escutar, sentir, trocar... deseja-se que falem, proponham... Deseja-se que se
possa inventar efetivamente uma Educação Pública, Gratuita e de Qualidade para alunos, alunas e alunes;
familiares; profissionais da educação, como professoras e professores, merendeiras e merendeiros,
secretárias e secretários, diretoras e diretores, coordenadores e coordenadoras... toda a comunidade escolar,
para, quem sabe, produzir uma educação que seja para além da escola. Quais os desafios que as escolas
públicas de nossa região têm enfrentado? Que tem sido feito? Que ainda podemos fazer? São estas as
perguntas iniciais para que outras questões possam surgir, e uma escola e uma educação pública outras
possam ser possíveis!
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

V Reunião do ID

Emmanuel Sa Resende Pedroso

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A V Reunião do ID – Envelhecimento, Acessibilidade e Lugar constitui uma oportunidade de realização de
discussões on-line sobre temas de extrema importância para a sociedade, como envelhecimento,
acessibilidade e apropriação. O objetivo do evento em questão é realizar debates e proporcionar a troca de
experiências entre integrantes de projetos desenvolvidos no núcleo, demais alunos do curso e participantes
externos. Estão previstas nesta edição a apresentação da NBR 9050/2020 e o debate acerca das
permanências e modificações na norma; e a discussão sobre as diversas ações do grupo de pesquisa.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Jornalismo Gastronômico

Carlos Pernisa Junior

Dep de Tec Prof e Conteudos Estrategicos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O curso de Jornalismo Gastronômico e Comunicação para a Gastronomia tem como objetivo principal
apresentar as formas de atuação dos profissionais de comunicação no campo da gastronomia,
destacadamente aqueles ligados ao jornalismo, ao radialismo, à televisão e à Internet, que serão o público
alvo base. A metodologia constará de aulas expositivas com atividades relacionadas aos temas das aulas. O
curso terá 15 horas/aula e será ministrado de 13 a 17 de abril de 2020, na Faculdade de Comunicação da
Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, no horário de
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Congresso Online de Infectologia

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A infectologia é uma especialidade médica que atua no combate às doenças infecto-parasitológicas, no
controle da infecção hospitalar, na prevenção de pandemias e na racionalização e auxílio nas prescrições de
antimicrobianos. No Brasil, frente à pandemia ocasionada pelo Sars-Cov-2, evidenciou-se o interesse pela
especialidade, seu campo de atuação e todos aspectos de sua abrangência. Dentro do estudo médico, a
infectologia faz-se extremamente necessária para a superação das infecções e dos acometimentos
parasitológicos a qual ainda possui grande significância em nosso país, essencialmente nas regiões menos
desenvolvidas e desprovida de saneamento básico, tornando a sua discussão muito importante, a fim de
contornar a negligência atrelada às doenças infecciosas e parasitárias.

Justificativa: Diante da importância que a Infectologia exerce na saúde pública frente ao cenário de doenças
infecto-parasitárias, essencialmente durantes surtos e pandemias, faz-se  necessário a elucidação da
importância dessa especialização, bem como os acometimentos infecciosos que são recorrentes na prática
médica. Durante o evento serão abordados temas de grande relevância na formação médica e no atual
cenário nacional, como: Introdução e curiosidades acerca da Infectologia; Infectologia na população
pediátrica; Sepse; Coronavírus; Infecção de Vias Aéreas Superiores; Infecções Sexualmente Transmissíveis e
a população LGBTQ+; HIV; Gastroenterite/diarréias agudas; Infecções do SNC; Doenças infecciosas
emergentes e negligenciadas, por meio de palestras e mesas redondas.

Objetivo: Discutir aspectos relevantes da Infectologia ofertando aos acadêmicos substrato teórico de
qualidade para formação profissional, com foco no cenário nacional e municipal.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I Seminário e Workshop Prisma - Interculturalidade e Tradução

Carolina Alves Magaldi

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS  em Ciência e Tecnologia do Leite e
Derivados (UFJF) e em Ciência e Tecnologia de Alimentos (IF Sudeste MG) - I SIMPRO/2020

Mirian Pereira Rodarte

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

O I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS (I SIMPRO) é um evento virtual e
gratuito organizado pelos mestrados profissionais em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados (UFJF) e em
Ciência e Tecnologia de Alimentos (IF Sudeste - MG). O Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia do Leite e Derivados é uma parceria entre a UFJF, EMBRAPA Gado de Leite e EPAMIG-ILCT. O
evento acontece nos dias 27 e 28 de outubro/2020 e possui um enfoque técnico-cientifico direcionado aos
profissionais das indústrias de alimentos, estudantes de mestrados profissionais e a todos que desejem saber
mais sobre a área de alimentos.  As palestras vão abordar diversos conteúdos da área de alimentos com
apresentações de trabalhos realizados pelos alunos e professores dos Programas e palestrantes
reconhecidos pela sua atuação na pesquisa e na indústria de alimentos. Link para as inscrições:
https://www.even3.com.br/ISIMPRO2020
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

CARAVANA DA LÍNGUA FRANCESA

Mayra Barbosa Guedes

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Socioeducação nos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: Retrospecto e Perspectivas.

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Discutir avanços e retrocessos da política da infância e juventude no decorrer dos 30 anos de promulgaçõ do
ECA. Especialmente na questão do sistema socioeducativo, especialmente com os avanços das legislações
implementadas a partir de então, especialmente SINASE< quer se discutir, e analisar o que avançou da
doutrina da situação irregular, para o novo paradigma da proteção integral. Participa expondo o Dr. Mário Luiz
Ramidoff, referência no assunto e terá mediação de Braulio Magalhães e Camila Moreira, ambos docentes
que integram o prjojeto Núcleo de Estudos Juventude e Socioeducação - NEJUS. Será um evento em
plataforma virutal: site www.even3.com.br/socioeducacao.
Em 03 de setembro de 2020.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I Ciclo de debates virtuais para Formação de Professores e Gestores Escolares

Rafaela Reis Azevedo De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto tem objetivo criar oportunidades de debate e compartilhamento de teses e dissertações
produzidas em programas de pós-graduação acadêmico e profissionais. Oferecer a futuros professores e
gestores da Educação básica essa experiência de reflexão pode ser meio de inspiração para sua atuação nas
redes de ensino de que participam. A inovação em Educação há de ser canal importante para a busca de
qualidade, socialmente referenciada.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

A sutura na dissecação anatômica - recursos e técnicas.

Kennedy Martinez De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento resgata a memória da instrumentalização pelas técnicas de síntese (suturas), preparando a todos
pelo retorno às atividades presenciais, no cadáver, pós-pandemia.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

II Roda de Conversa com o ALFABETIZE: Consciência fonológica e alfabetização

Luciane Manera Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

1ª Semana de Engenharia e Tecnologia do Ramo Estudantil IEEE UFJF - 1ª SET-IEEE

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O evento contará com 20 atividades, entre elas palestras, mesa redonda e campanha de arrecadação, com
palestrantes nacionais e internacionais. Será um evento online e gratuito, que busca trazer discussões acerca
dos temas potência e energia, segurança, indústria e novas tecnologias
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ENGENHARIA PÚBLICA E SOCIEDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Jordan Henrique De Souza

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

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

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

II SEMINÁRIO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS DA FACULDADE DE
DIREITO DA UFJF (NEPCrim)

Ellen Cristina Carmo Rodrigues Brandao

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O II SEMINÁRIO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS DA FACULDADE
DE DIREITO DA UFJF (NEPCrim) apresenta-se ao público acadêmico e profissional como evento voltado a
fomentar o diálogo, a troca de experiências e de conhecimentos científicos no campo das ciências criminais.

Em tempos expansionismos penais, recrudescimentos punitivos e naturalização da violência, refletir
comprometida e criticamente, desde o marco acadêmico, sobre tal estado de coisas é mais que mera questão
de engajamento, trata-se da busca e da construção de espaços de resistência e luta democrática no âmbito
da universidade pública e da sociedade como um todo.

Todas as atividades desenvolvidas durante o evento serão orientadas à reflexão sobre as relações entre as
Ciências Criminais e os constantes processos de transformação social que se lhes afetam, tendo por fio
condutor a indeclinável observância dos Direitos Humanos. Na conjuntura atual, marcada por tendências
político-criminais expansivas e atentatórias às liberdades públicas e aos direitos fundamentais, imperiosos se
fazem eventos dessa natureza - seja para apontar as vicissitudes do pensamento penal na pós-modernidade,
seja para indicar as possibilidades promissoras de superação da conflitividade social afeta ao Direito Penal,
ao Processo Penal e aos demais pensamentos criminológicos que irrompem a presente quadra histórica.

OBJETIVOS
O NEPCrim consiste em um conjunto de ações de caráter orgânico-institucional que visa proporcionar à
comunidade acadêmica e aos cidadãos residentes no município de Juiz de Fora e em seu entorno diversas
atividades de extensão, cursos, eventos e pesquisas no âmbito das ciências criminais, de modo a contribuir
positivamente quanto às demandas operacionais, educacionais e científicas em relação ao crime e à
criminalidade na região. Nesse sentido, por meio do presente evento, objetiva-se apresentar as atividades ora
desenvolvidas no núcleo à sociedade e realizar discussões de caráter interdisciplinar, que tenham a
capacidade de acolher professores, alunos, representantes do poder público, lideranças comunitárias,
representantes e integrantes de movimentos sociais, pesquisadores interessados no estudo das Ciências
Criminais e os cidadãos de modo geral.

PROGRAMAÇÃO
19.03.20 (quinta-feira)

9:00h: Abertura e apresentação da equipe do NEPCrim

9:30h: Mesa de debates e apresentação dos resultados da pesquisa: "A escalada de violência em Juiz de
Fora: para pensar melhor"

11:00h: Intervalo

14:00h: Mesa de debates e apresentação dos resultados do projeto de extensão acadêmica
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"Diga não à de violência contra a mulher"

15:30h: Mesa de debates e apresentação dos resultados do projeto de extensão acadêmica "Além da Culpa:
Justiça Restaurativa para adolescentes"

17:00h: Intervalo

19:00h: Mesa de debates e apresentação dos resultados da pesquisa "Monitoramento eletrônico de pessoas
no Brasil à luz do Direito comparado"

20.03.20 (sexta-feira)

09:00h: Mesa de debates e apresentação dos resultados do projeto de extensão acadêmica "Mulheres apesar
do cárcere"

10:30h: Ato em homenagem às mulheres, com a participação dos coletivos e movimentos sociais em defesa
das mulheres que atuam em Juiz de Fora

12h: Encerramento

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente:  avanços e desafios

Ellen Cristina Carmo Rodrigues Brandao

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O evento, que é fruto da parceria entre a Faculdade de Direito da UFJF (NEPCrim) e a OAB/Subseção Juiz de
Fora (Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens),  apresenta-se ao público
acadêmico e profissional como evento voltado a fomentar o diálogo, a troca de experiências e de
conhecimentos científicos no campo das ciências criminais, com foco precipuamente voltado às reflexões
sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente à luz da Criminologia crítica e das Ciências
Sociais, objetivando, assim, um debate interdisciplinar.

Todas as atividades desenvolvidas durante o evento serão orientadas à reflexão sobre as relações entre a
Justiça Juvenil e a questão das crianças e adolescentes no Brasil, com destaque para a apartação social da
juventude popular, e os constantes processos de transformação social que se lhes afetam, tendo por fio
condutor a indeclinável observância dos Direitos Humanos.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Qualidade Nutricional: impacto da alimentação na saúde durante a Pandemia

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Seminário on line sobre alimentação e saúde no contexto da Pandemia. Promoção da Liga de Psicologia da
Saúde do Instituto de Ciências da Vida da UFJF-GV. Dia 30/07, de 19 a 22h
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Setembro Amarelo: um olhar para a população jovem.

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a 15ª maior causa de morte em nível global para
todas as idades, constituindo, portanto, um problema complexo e multicausal para os formuladores de
políticas públicas.

Sendo a adolescência e o suicídio temas complexos, somados as demandas oriundas das unidades
socioeducativas diretamente relacionadas às situações de tentativas de suicídio ou suicídio, o Núcleo de
Estudo e Extensão Juventude e Socioeducação (NEJUS), em parceria com a Liga Acadêmica de Medicina de
Família e Comunidade (LAMFAC) propõe este momento de discussão sobre a ideação suicida e a depressão
na população jovem, com a presença do médico Rinaig Yanniz Carvalho, residente em psiquiatria no Hospital
Universitário da  Universidade Federal de Juiz de Fora e mediação de Débora Pazini, presidente fundadora da
Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade e integrante do NEJUS.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Atividade física e bem estar no contexto da pandemia do novo Coronavirus

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Seminário online sobre as relações entre atividade física e bem estar durante a pandemia do novo
coronavírus e a vivência do isolamento físico. Os temas serão expostos por profissionais da área da saúde, e
haverá compartilhamento de experiências por estudantes. Será utilizada a plataforma google meet, com
possibilidade de apresentação de questões e comentários pelos participantes.
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