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III Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFJF 

 

APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL. 
Cada Comunicação deverá ter a duração de 10 minutos. 

Ciências da Vida  

Dia 12/11/2018 

Centro de Ciências – Anfiteatro 03 

HORÁRIO TÍTULO DO PROJETO RESUMO ORIENTADOR DISCENTE 

 
 
 
 
 
 

08:00 

Treinamento 
Profissional 
"Reconsulta em 
Odontopediatria" 

O projeto de Treinamento Profissional “Reconsulta em Odontopediatria” 
realiza atividades, ininterruptamente, desde o ano de 2003 e visa dar 
continuidade ao atendimento das crianças, de quatro a 12 anos de idade, em 
fase de manutenção do seu tratamento odontopediátrico realizado e 
concluído nas clínicas odontopediátricas da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem por objetivo ampliar o bem-estar 
físico e emocional das crianças assistidas, e o bom relacionamento 
acadêmico/professor/paciente/família da criança. Busca aprofundar os laços 
de confiança e o vínculo profissional/assistido e, ainda, possibilitar a 
manutenção periódica da saúde bucal infantil. Cabe aos discentes envolvidos 
promover novo atendimento abrangente do paciente, considerando-o na sua 
integralidade biopsicossocial e reforçar as orientações preventivas quanto à 
saúde bucal por meio da sua educação e capacitação. Contribui para a 
expansão do conhecimento científico dos acadêmicos, a melhoria dos serviços 
de saúde, o acolhimento dos usuários e humanização das práticas. 

Cristina Lougon Borges de 
Mattos 

Thaís Araújo Braga Larissa 
Eleonora Salvadori 
Ferreira Marina Amorim 
Rodrigues da Costa Luiza 
Coutinho Matozinhos de 
Souza 

 
08:15 

ATLAS INTERATIVO DE 
ANATOMIA  

Introdução: O uso da informática na educação é hoje uma das áreas mais 
fortes da tecnologia de informação e comunicação. Assim, iniciativas voltadas 
para o desenvolvimento de instrumentos didáticos interativos que auxiliem 
no processo de ensino e aprendizagem têm sido cada vez mais 
implementadas. Objetivo: Desenvolver um atlas virtual interativo fotográfico 
como ferramenta complementar para o estudo da anatomia humana. 
Metodologia: O altas foi dividido em sistemas e peças anatômicas do acervo 

Alice Belleigoli Rezende, 
André Gustavo Fernandes 
de Oliveira, José Otávio 
Guedes Junqueira  

Mayra Varginha Viegas, 
Vini+B2:F40cius Alves 
Pereira 
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do Departamento de Anatomia foram fotografadas. As imagens obtidas foram 
editadas e programadas. Nas imagens finais existem marcadores azuis, 
indicando o nome das estruturas, e vermelhos, apresentando descrições 
relevantes. Resultados: O atlas vem sendo disponibilizado no site do 
Departamento para teste com grupos de alunos desde 2013 com resultados 
satisfatórios. Conclusão: O atlas representa uma ferramenta pedagógica que 
auxilia o estudo da anatomia humana, mesmo distante dos laboratórios.  

08:30 BRINCANDO E 
APRENDENDO 
ANATOMIA HUMANA 

A anatomia humana é estudada através de livros, modelos sintéticos e peças 
naturais. Entretanto, os alunos apresentam dificuldade no aprendizado e 
memorização da nomenclatura. O uso da informática na educação e o 
desenvolvimento de instrumentos didáticos virtuais e interativos são cada vez 
mais recomendados. Objetivos: Desenvolver jogos virtuais interativos como 
ferramenta complementar para estudo da anatomia humana. Metodologia: 
Os jogos, desenvolvidos por equipe multidisciplinar, são organizados em 
sistemas e apresentam níveis e fases com complexidade crescente. Isto 
permite que alunos de diferentes cursos possam jogar de acordo com o grau 
de profundidade dos conteúdos. Os nomes das estruturas são exibidos e o 
jogador deve identificá-las; a pontuação é baseada nos acertos e na rapidez 
da resposta. Resultados: Alguns jogos foram testados pelos alunos, que 
relataram que essa ferramenta motiva, através da diversão, a busca do 
conhecimento. Conclusões: Jogos interativos são ferramentas 
complementares que podem auxiliar o estudo da anatomia humana. 

Alice Belleigoli Rezende Deivson Mendes Macedo, 
Hebe Schneider 
Hamouche, Larissa 
Barbosa de Carvalho 

08:45 Capacitação em 
Curadoria de Coleções 
Científicas e 
Treinamento do 
Biólogo em Taxonomia 
e Metodologias de 
Campo para Avaliação 
da Diversidade de 
Anuros 
 

"Capacitação em Curadoria de Coleções Científicas e Treinamento do Biólogo 
em Taxonomia e Metodologias de Campo para Avaliação da Diversidade de 
Anuros"é um projeto de treinamento profissional cujo objetivo é capacitar o 
bolsista quanto a técnicas de coleta, fixação e armazenamento de animais de 
coleção, além de fortalecer e ampliar o conhecimento sobre taxonomia dos 
espécimes e metodologias usadas na coleta dos mesmos. 

Sarah da Silva Mendes Taís Alves do Reis 

09:00 CAPACITAÇÃO PARA 
ELABORAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE 
INSTRUMENTO PARA 

O Questionário de Frequência de Consumo Alimentar é o principal 
instrumento utilizado para avaliação do consumo alimentar em idosos, 
permitindo verificar a frequência de consumo de alimentos e detectar erros 
qualitativos existentes na alimentação, bem como estudar a possível relação 

Clarice Lima Alvares da 
Silva 

BIANCA BASTOS LIMA 
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AVALIAÇÃO DO 
CONSUMO 
ALIMENTAR DE 
IDOSOS 

entre estado nutricional, condições de saúde e hábitos alimentares. 
Considerado adequado para retratar a dieta habitual, detecta características 
do consumo em longo prazo por meio de lista de alimentos/preparações 
previamente definida onde o entrevistado indica a frequência do consumo em 
determinado período de tempo. A recomendação técnico-científica orienta 
para elaboração de instrumento contendo alimentos que verdadeiramente 
represente o habito alimentar naquela comunidade, ou utilização de 
instrumento previamente validado para a população, sendo esta condição 
fato raro no nosso país. Diante do exposto, este projeto capacitou o aluno 
para pesquisa, discussão e elaboração de lista de alimentos para um QFA 
destinado a idosos, com base no nível de processamento dos alimentos 

09:15 CAPTAÇÃO DE 
CADÁVERES DOADOS 
PARA ESTUDO DE 
ANATOMIA NA UFJF  

Introdução: Corpos e peças naturais são considerados o melhor instrumento 
para ensino de anatomia humana. Neste contexto, foi criado na UFJF o 
programa "SEMPRE VIVO" – Doação Voluntária de Corpos para Ensino e 
Pesquisa. Objetivos: Sensibilizar a comunidade acadêmica e local da 
importância da doação para ensino de anatomia, e assegurar a 
disponibilidade de peças anatômicas para formação de futuros profissionais. 
Metodologia: O projeto é apresentado aos alunos da Anatomia e 
disponibilizado no site do departamento desde 2014. Integrantes revezam no 
atendimento aos doadores e no recebimento e preparo dos corpos captados. 
Resultados: Em 2015 o programa contabilizava 23 cadastros e dois corpos 
doados. Em 2018 totalizam 56 pessoas cadastradas e quatro corpos 
recebidos. Conclusões: Considerando que há oito anos o Departamento não 
recebe corpos não reclamados, a chegada de quatro corpos doados em 
quatro anos mostrou que o SEMPRE VIVO é uma opção real e acessível para 
manutenção do acervo.  

Alice Belleigoli Rezende e 
André Gustavo Fernandes 
de Oliveira 

Letícia Henriques Neto 
Salgado, Júlia Nunes 
Soares, Bruno Silveira 
Santana, Matheus 
Venâncio Passos 

09:30 Consultoria Ambiental 
como profissão: 
Avaliação de impactos 
sobre a ictiofauna 
continental e 
curadoria de coleção 
ictiológica 

O Licenciamento Ambiental depende da avaliação da viabilidade ambiental. 
Estudos relativos ao Meio Biótico incluem avaliação dos impactos sobre a 
fauna aquática, principalmente sobre peixes, por profissionais de Biologia, 
Medicina Veterinária e Engenharia Sanitária e Ambiental. O currículo desses 
cursos não aborda impactos sobre peixes, medidas mitigadoras e 
compensadoras. Além disso, órgãos ambientais exigem depósito de 
testemunhos em coleções científicas, requerendo treinamento sobre como 
coleções são constituídas e mantidas. O projeto de Treinamento Profissional 
para graduandos da UFJF, inclui reuniões semanais para discussão sobre 
legislação ambiental, elaboração de EIA, RIMA, PRAD, TAC, e estudos de 

José Carlos de Oliveira Júlia Reis Luz, Beatriz 
Melo de Oliveira, Jéssica 
Laine Mendes Bersan, 
Marianne Haider Costa, 
Matheus Tomaz Faria, 
Thaís Gomes de Paula, 
Vanderlei Sales Couto 
Júnior 
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casos, complementadas por visitas a empreendimentos e instituições, tais 
como à extração de areia, usina hidrelétrica e a sede regional do IBAMA. 

09:45 Encontros da saúde: 
Práticas Educativas e 
Reflexões de 
Promoção à Saúde no 
trabalho 

Tendo em vista que uma estratégia para promover a saúde do trabalhador é o 
uso de intervenções ergonômicas que trabalhem componentes 
comportamentais e psicossociais que contribuam para instrumentalizar o 
indivíduo a repensar seu modo de vida, de trabalho e de lidar com o 
sofrimento físico e psicológico e a desenvolver habilidades de enfrentamento 
e autogerenciamento, como práticas educativas, orientações para mudanças 
no estilo de vida e exercícios psicofísicos, o projeto objetiva desenvolver, com 
os trabalhadores da UFJF, ações educativas de promoção da saúde e 
qualidade de vida no trabalho e sessões de Hatha-Yoga. O projeto contribui 
para a formação profissional dos discentes envolvidos ao fornecer 
oportunidade de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades de 
planejamento, realização e avaliação das atividades desenvolvidas, 
instrumentalizando o futuro profissional a elaborar propostas de abordagem 
da saúde do trabalhador numa concepção que contribui para a construção de 
modos de cuidado fundamentados numa perspectiva individualizada e 
integrativa. 

Fernanda Mazzoni da Costa 
Quéren Hapuque de 
Carvalho 

Gabriela Landa Siqueira 
Rocha Amanda Soares 
Gonçalves 

10:00 Entrevista Médica A comunicação médica é realizada através da entrevista médica. No curso de 
Medicina, esta ferramenta é utilizada pelos graduandos a partir do 4º período, 
nas disciplinas de Semiologia I e II. O treinamento prático pode ser realizado 
utilizando os próprios pacientes da instituição de ensino ou através de 
ambientes controlados que simulem o ambiente com atores treinados para 
representarem os pacientes com seus sintomas. Atualmente, a estrutura da 
Faculdade de Medicina da UFJF utiliza o ambiente hospitalar, comum a todos 
os alunos do curso de Medicina e de outros cursos da área de saúde. Além do 
congestionamento por parte do pessoal técnico, os pacientes são 
sobrecarregados com as constantes abordagens. Diante disto, propomos a 
criação de um ambiente controlado que tenha capacidade de simular todas as 
condições para a execução da entrevista médica e onde o aluno (envolvido no 
projeto) seja treinado para simular o paciente com suas queixas. 

Márcia Regina Gianotti 
Franco Natália de Castro 
Pecci Maddalena Wander 
Barros do Carmo 

Silas Melo Ribeiro 
Bethania Tavares Barreto 
dos Reis 

10:15 Escrita, submissão e 
apresentação de 
artigos 

Escrita, submissão e apresentação de artigos: os estudantes foram 
estimulados a pesquisa científica, com ênfase em 3 pilares: apresentação de 
artigos na área de fisiologia cardiovascular com foco no sistema renina-
angiotensina (SRA), escrita de uma revisão de literatura sobre novas 
angiotensinas e, finalmente, submissão do manuscrito. O projeto propiciou 

Roberto Queiroga Lautner Hiolanda Gomes Piler 
Dornelas, Jessica 
Genoveva Boline 
Passarelli Capaz Pinto da 
Silva, Isadora Moura da 
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contato com metodologias científicas e permitiu o treinamento de habilidades 
e competências. 

Silva, Giovanni Henrique 
Soares de Araújo 

10:30 Estudos Avançados em 
Anatomia Cirúrgica e 
Dissecção de Cabeça e 
Pescoço 

O presente projeto é referente ao aprofundamento do conhecimento em 
anatomia de cabeça e pescoço, nas diversas especialidades cirúrgicas ou de 
diagnósticos. Sendo assim, tem-se como objetivo aplicar e correlacionar o 
conteúdo ministrado com a radiologia, patologia, semiologia, anestesiologia, 
periodontia e, principalmente, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Para 
tal, os discentes envolvidos no projeto participam da elaboração e 
apresentação de seminários em anatomia cirúrgica, da discussão de casos 
clínicos em grupos de estudos, da dissecção e preparo de peças anatômicas 
na área de crânio-cervico-maxilofacial, da realização de acessos cirúrgicos em 
peças anatômicas e da interpretação de exames de diagnóstico por imagens 
com base nos conhecimentos adquiridos. Dessa forma, o aluno integrante do 
projeto tem a possibilidade de ampliar seus conhecimentos, além dos 
adquiridos em sala de aula, o que o auxilia em sua capacitação e desempenho 
acadêmico e, futuramente, profissional. 

Eduardo Stehling Urbano, 
Denise Fonseca Côrtes 

Karla Arrigoni Gomes, 
Eduarda Fernandes dos 
Santos 

10:45 Estudos Avançados em 
Anatomia Dental 

Durante a graduação em Odontologia, faz-se necessário o aprofundamento 
dos conhecimentos em Anatomia Dental e escultura dentária. O objetivo 
desse projeto é aperfeiçoar esses conhecimentos por parte dos alunos de 
graduação e integrantes do treinamento profissional e o material didático da 
disciplina de Anatomia Dental. As atividades desenvolvidas incluem melhoria 
do roteiro de aulas práticas de identificação dentária e escultura, montagem e 
escultura de modelos, montagem de dentes naturais em bases, escultura de 
dentes em cera, montagem de arcadas dentárias de dentes decíduos, 
montagem de bases com preparo cavitário para escultura em cera azul, 
identificação de estruturas anatômicas dentárias em manequim, restauração 
em resina composta em dentes com preparo cavitário, escolha de dentes 
naturais para estudo, confecção de macro modelos. Desta forma, o projeto 
propicia o aprimoramento técnico-científico dos alunos de graduação e 
integrantes do treinamento profissional e a melhoria do material didático da 
disciplina de Anatomia Dental. 

Denise Fonseca Côrtes e 
Eduardo Stehling Urbano 

Guilherme Teixeira Luna, 
Lívia dos Anjos Martins e 
Ricardo Bittencourt de 
Souza  

11:00 Gestão do 
Autocuidado e 
Processos Educativos 
em Saúde e 
Enfermagem - GAPESE 

O projeto incrementa as ações do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Autocuidado e Processos Educativos em Saúde e Enfermagem GAPESE/UFJF 
visando à internacionalização da produção acadêmica. Apoia a criação e a 
manutenção de um site para a divulgação nacional e internacional das ações 
do grupo; o desenvolvimento dos projetos de pesquisa; o gerenciamento de 

Edna Aparecida Barbosa de 
Castro; Denise Barbosa de 
Castro Friedrich; Kelli 
Borges dos Santos 

Paula Valente Werneck 
Cássia Evangelista 
Delgado Talita Matos 
Pereira Santos  
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bancos de dados; a criação de planilhas; capacitações; divulgação sobre as 
ações realizadas; a organização de oficinas e eventos; o monitoramento e 
rastreio de publicações relevantes e de editais divulgados por agências de 
fomento. Constitui-se em um cenário de formação complementar ao currículo 
de graduação em enfermagem, onde os discentes fortalecem conceitos, 
aprendem procedimentos e práticas sobre pesquisa. Contribui para a 
formação de profissionais críticos, reflexivos e com formação capaz de 
integrar educação, serviço e pesquisa e para desenvolver a formação de 
competências e habilidades pelas atividades próprias de um grupo de 
pesquisa. 

11:15 Horticultura Urbana 
Agroecológica na 
Alimentação e Saúde 

Horticultura Urbana Agroecológica na Alimentação e Saúde: Este projeto tem 
por objetivos contribuir para o aprimoramento dos conhecimentos na área de 
cultivo agroecológico de ervas condimentares e medicinais, bem como gerar 
conhecimentos para a produção dessas espécies no município de Juiz de Fora. 
O cultivo das espécies aromáticas e condimentares está sendo realizado na 
Escola Municipal Santana Itatiaia e na estação experimental de campo da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Na estação experimental de campo é 
realizado o experimento “efeito da adubaçâo orgânica no crescimento e no 
óleo essencial do capim citronela (Cymbopogon nardus)”. Na Escola Municipal 
Santana Itatiaia está sendo feito o cultivo das seguintes espécies: hortelã 
(Mentha piperita), arruda (Ruta graveolens), capim citronela (Cymbopogon 
nardus), ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata) e alecrim (Rosmarinus officinalis). 
Outra atividade realizada pelo projeto é a produção de repelente natural 
utilizando o capim citronela para a prevenção da dengue.  

Henrique Guilhon de 
Castro 

Larissa Aparecida Santos 
Pires, Rafaela Vieira 
Santana, Maria Clara 
Marinho Rabello, Natália 
Aparecida da Silva e 
Victória Lima Silva 
Teixeira. 

11:30 Interpretação de 
dados laboratoriais 
aplicados à nutrição e 
suplementação, 
monitoramento de 
atividades físicas, 
recuperação e 
desempenho ótimo de 
esportistas em 
modalidades 
competitivas e não 
competitivas 

O trabalho desenvolvido no Laboratório de Práticas do Departamento de 
Bioquímica, destinado a alunos do curso de Educação Física, tem permitido o 
conhecimento da composição química de alimentos, com ênfase em 
carboidratos e proteínas, e dos fundamentos para a obtenção de numerosos 
suplementos disponibilizados comercialmente. Estes estudos fornecem 
subsídios para o entendimento de propriedades nutricionais, reações 
bioquímicas em estados metabólicos distintos tais como repouso e 
treinamento, e como interferem de forma decisiva para a saúde e a prática da 
atividade física. Além disso, temos como meta as dosagens de marcadores 
enzimáticos de função e dano muscular para o monitoramento do 
desempenho esportivo. A realização destas atividades laboratoriais surge da 
necessidade crescente de associação entre o conhecimento teórico e as 

Eveline Gomes Vasconcelos 
e Walkyria Dutra Dias 

Andreza Tristão de Souza 
e Vinícius Soares Carneiro 
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diferentes abordagens presentes na literatura e em numerosos artigos 
científicos, com as quais os profissionais da área convivem durante o exercício 
da profissão.  

11:45 Multidisciplinaridade 
aplicada  

No desenvolvimento do projeto, nos deparamos tanto com a parte teórica, 
como com a prática das atividades. Isto é, elaboramos resumos sobre o 
funcionamento dos equipamentos do laboratório e manuais de boa utilização 
e conservação dos mesmos. Além disso, fazemos leitura de notas técnicas de 
procedimentos de pesquisa e apresentação de artigos, bem como 
acompanhamos as atividades de mestrandas e doutorandas na avaliação da 
biocompatibilidade de nanossistemas e as auxiliamos com a manipulação de 
centrífugas, fluxos laminares, estufa de CO2, microscópio invertido, agitador 
magnético e esterilização dos materiais. Tal mescla entre teoria e prática é 
essencial para uma preparação profissional qualificada e, nesse caso, o 
Treinamento Profissional em Nanobiotecnologia, com toda sua 
multidisciplinaridade, desperta o interesse e objetiva um possível caminho 
para a carreira acadêmica. 

Michele Munk Pereira Gabriela El-Corab Fiche 
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III Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFJF 

 

Ciências da Vida  

Cada Comunicação deverá ter a duração de 10 minutos. 

Dia 12/11/2018 

Centro de Ciências – Anfiteatro 02 

08:00 NEUROCIÊNCIAS NA 
ÁREA DE FISIOTERAPIA 
NEUROFUNCIONAL 

NEUROCIÊNCIAS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL: Este projeto 
possibilita a inserção e o treinamento do acadêmico do curso de Fisioterapia na área 
de Neurociências tais como Intervenções não Farmacológicas, Psiconeuroimunologia, 
Terapias Complementares e Realidade Virtual promovendo a divulgação científica 
relacionada ao avanço da popularização da ciência. Objetivos: treinamento em 
atividades relacionadas à área de Neurociências e Fisioterapia Neurofuncional em 
futuras atividades profissionais e elaboração de matérias de divulgação científica na 
fanpage (facebook) do grupo de estudos e pesquisas. Ações a serem desenvolvidas: 
atividades práticas no formato de oficinas, dinâmicas e encontros direcionados aos 
outros estudantes; multiplicação do conhecimento adquirido sobre neurociências aos 
outros estudantes de outros cursos; trazer conhecimentos sobre neurociências e seus 
correlatos na área de Fisioterapia Neurofuncional, intermediando o contato do 
bolsista com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências (GEPEN) da UFJF. 

Cláudia Helena Cerqueira 
Mármora 

Dominique de Souza Vieira e 
Beatriz Abne Alqueres Cruz 

08:15 OTIMIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE GESTÃO 
DE PESSOAS - GINASTICA 
LABORAL  

O projeto tem como objetivo prevenir patologias relacionadas às atividades laborais 
aos servidores da UFJF, enfatizando a importância da prática da Ginástica Laboral para 
a melhoria na qualidade de vida, prevenção e manutenção da saúde. Os acadêmicos 
semanalmente visitam os setores da UFJF que são participantes do projeto e praticam 
atividades corretivas e preventivas através de movimentos otimizando as funções 
musculoesqueléticas de toda extensão corporal, proporcionando uma melhor 
percepção corporal, dentro de um contexto social coletivo, além de realizar atividades 
lúdicas com músicas, tornando a potencialização dos servidores algo tanto promissor 
para o corpo, quanto para a mente, fazendo do ambiente de trabalho um lugar leve, 
saudável e de melhor aproveitamento e rendimento profissional. É um passo 
importante na formação dos acadêmicos de fisioterapia, visto que melhora a 
comunicação dos discentes em grupos, a criatividade e o olhar preventivo e 
reabilitador através do movimento na busca da função. 

Vanusa Caiafa Caetano e 
Renata Mercês Oliveira de 
Faria 

Ana Luiza Barra Campos, 
Bárbara Faria Filgueiras, 
Gabriela Pereira Correa, 
Raquel Nascimento de 
Souza e Yuri Augusto de 
Sousa Miranda 
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08:30 PREPARANDO O 
BIOLÓGICO PARA O 
FUTURO: CURADORIA, 
TAXONOMIA E 
INFORMATIZAÇÃO DA 
COLEÇÃO DE RÉPTEIS DA 
UFJF  

As coleções zoológicas têm grande importância para a comunidade científica por 
funcionar como um depósito de informações sobre a biodiversidade. A Coleção 
Herpetológica da Universidade Federal de Juiz de Fora – Répteis se iniciou em 2000, 
sendo todo o acervo científico destinado aos pesquisadores e estudantes interessados 
em estudos sobre répteis. Ela possui aproximadamente 1950 espécimes provenientes 
de 61 municípios de diferentes Estados, principalmente de Minas Gerais. Analisando 
as espécies da coleção com os dados presentes na Lista de Répteis brasileiros, 
constatou-se a mesma apresenta aproximadamente 15% das espécies até então 
registradas no Brasil. Sendo assim, de grande relevância para herpetofauna, pois 
possui espécies de dois biomas e de algumas áreas de transição, apresentando uma 
elevada representatividade da biodiversidade de Reptilia. 

Bernadete Maria de Sousa Lívia Cler Cilento e Nathália 
Ribeiro Honório  

08:45 PREVENÇÃO E 
INTERCEPTAÇÃO EM 
ORTODONTIA 

Treinamento Profissional: Prevenção e Interceptação em Ortodontia O projeto tem 
como objetivo permitir ao acadêmico o aperfeiçoamento, treinamento e 
aprofundamento dos conhecimentos na área de Ortodontia Preventiva e 
Interceptativa, através de atividades do Programa de Treinamento Profissional. As 
ações envolvidas no projeto consistem em Procedimentos de diagnóstico ortodôntico, 
Análise e confecção de documentação ortodôntica com objetivos de planejamento e 
Acompanhamento de atividades teóricas e práticas laboratoriais. Os alunos do curso 
de graduação em Odontologia freqüentam no 7º. Período a disciplina Ortodontia e 
Ortopedia Facial na qual em, aulas teóricas e laboratoriais, desenvolvem a habilidade 
na confecção de aparelhos ortodônticos e no diagnóstico e tratamento das más 
oclusões. No 8º. Período estes conhecimentos são aplicados em pacientes do estágio 
em Clínica Infantil ( Ortodontia e Odontopediatria).O programa de TP permite ao 
aluno aprofundar no estudo da Ortodontia.  

Robert Willer Farinazzo Vitral, 
Marcio José da Silva Campos, 
Marco Abdo Gravina 

Felipe de Almeida Pinheiro, 
Luisa Gatti Reis, Nathalia 
Calzavara Del Lhano 

09:00 TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO APLICADA 
AO ENSINO DE 
ANATOMIA DE CABEÇA E 
PESCOÇO E ANATOMIA 
DENTAL 

Tecnologia da Informação aplicada ao ensino de Anatomia de Cabeça e Pescoço e 
Anatomia Dental A utilização da tecnologia da informação aprimora a confecção do 
material didático do ponto de vista pedagógico e educacional, estabelecendo práticas 
estimulantes que auxiliam no aprendizado. Dessa forma, o objetivo do presente 
projeto é oferecer aos alunos ferramentas adicionais de estudo do conteúdo 
ministrado nas disciplinas de Anatomia Aplicada à Odontologia e Anatomia Dental. As 
atividades envolvidas no projeto incluem a criação de aulas interativas, animações 3D, 
vídeos didáticos, atlas virtuais de anatomia, confecção de recursos impressos e 
digitais, elaboração de roteiros de aulas práticas, compartilhamento de imagens 
digitais de anatomia dental e de cabeça e pescoço, além da obtenção e digitalização 
de imagens do acervo do Departamento de Anatomia da UFJF. A atividade de ensino 
associada à utilização dos recursos de informática complementa o conteúdo teórico e 
prático, estimulando com eficiência o processo de aprendizagem. 

Denise Fonseca Côrtes, 
Eduardo Stehling Urbano 

Bruna Médice Chinelate, 
Fábio Augusto de Melo 

09:15 TREINAMENTO EM 
CURADORIA DE 
COLEÇÕES BIOLÓGICAS 

Treinamento em curadoria de coleções biológicas O Museu de Malacologia Prof. 
Maury Pinto de Oliveira abriga uma das mais expressivas coleções malacológicas do 
Brasil. Esse acervo possui inestimável valor científico e cultural, uma vez que os 

Sthefane D'ávila Marcelly Ventura 
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moluscos estão amplamente representados na cultura humana. Atualmente, o Museu 
de Malacologia vem passando por um processo de reestruturação e reorganização, 
iniciado no ano de 2014, a partir da indicação de um novo curador, após um hiato de 
dez anos, desde o falecimento do Prof. Maury Pinto de Oliveira. O objetivo da 
presente proposta é promover a formação profissional de estudantes de Ciências 
Biológicas em curadoria de coleções científicas, através da integração desses 
estudantes à rotina de trabalho do Museu, no que diz respeito aos acervos biológicos. 
O treinamento profissional é realizado de maneira essencialmente prática, através da 
vivência junto ao curador da coleção, de todas as etapas envolvidas no processo de 
curadoria de uma coleção biológica.  

09:30 TREINAMENTO EM 
MONTAGEM E 
CURADORIA DE 
COLEÇÕES DE 
PARASITOS 

As Coleções Zoológicas são importantes para estudos científicos e históricos sobre os 
espécimes de animais preservados ao longo do tempo. O objetivo deste treinamento 
foi criar, estruturar e desenvolver um padrão para Coleção Helmintológica Odile Bain 
(CHOB) do Laboratório de Taxonomia e Ecologia de Helmintos Odile Bain (LTEHOB), 
Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas da UFJF. Os espécimes são 
identificados pela morfologia, tombados, catalogados pelo código da coleção, 
preservados em via úmida (álcool 100% ou 70%) e mantidos em locais adequados, 
contendo as informações sobre procedência, hospedeiro e coletor. Pretende-se 
divulgar o acervo para a comunidade científica, para o desenvolvimento de consultas 
e pesquisas do material preservado. 

Sueli De Souza Lima Alex Junior Rocha 

09:45 TREINAMENTO EM 
PRÁTICAS DE ANÁLISE 
QUÍMICO-BIOLÓGICA DE 
DROGAS VEGETAIS E 
CORRELATOS 

O projeto "Treinamento em práticas de análise químico-biológica de drogas vegetais e 
correlatos" abrange conhecimentos de áreas como a química, bioquímica e 
farmacologia para o controle de qualidade de plantas medicinais e fitoterápicos. 
Permite aos alunos aperfeiçoar técnicas e desenvolver o senso crítico que os capacita 
a solucionar problemas com postura profissional. O treinamento no campo das 
operações analíticas básicas possibilita a validação de métodos, associado ao 
conhecimento estatístico para sua interpretação. Além disso, proporciona experiência 
quanto ao estudo, identificação e quantificação de marcadores químicos e demais 
substâncias produzidas pelas plantas, além da avaliação biológica (atividades 
antioxidante, fotoprotetora, anti-hiperglicêmica, entre outras). A importância dessa 
formação do profissional farmacêutico se justifica no incentivo à prática pelo uso 
racional de plantas medicinais e fitoterápicos, considerando a legislação brasileira 
vigente e o que dispõe a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

Fabíola Dutra Rocha Nayara Trindade Filgueiras e 
Sarah de Oliveira Grasseli 

10:00 TREINAMENTO EM 
TÉCNICAS 
MOLECULARES 
APLICADAS AO ESTUDO 
DA DIVERSIDADE E 
FILOGENIA DE 
PROTOZOÁRIOS. 

Treinamento em técnicas moleculares aplicadas ao estudo da diversidade e filogenia 
de protozoários. O projeto proporciona ampla experiência na atuação científica com o 
desenvolvimento de pesquisas em conjunto com alunos do doutorado em Biologia e 
Comportamento Animal. Estes trabalhos compõem a produção do Laboratório de 
Protozoologia e, as atividades realizadas nos dois últimos semestres, colaboraram 
com um artigo recentemente submetido para publicação. Além do treinamento em 
técnicas moleculares, que envolvem extração de DNA genômico, PCR, preparo de 

Roberto Júnio Pedroso Dias  Francisco Romero Faulhaber  
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amostras para sequenciamento e edição de sequências de DNA, o estudo da 
diversidade e filogenia dos protozoários conta com vasta revisão bibliográfica e 
elaboração de ilustrações científicas. Os desenhos são desenvolvidos com base em 
micrografias onde diferentes partes do organismo estão evidenciadas após 
tratamento com técnicas de coloração. Trata-se de uma preparação aprofundada e 
atuante, na qual o estudante da graduação é estimulado a participar do cotidiano no 
trabalho científico. Juntamente com os conteúdos do curso Ciências Biológicas, o 
projeto propicia uma formação sólida e crítica. 

10:15 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
AÇÕES 
MULTIPROFISSIONAIS 
NA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA 

A promoção de saúde bucal através das condutas odontológicas de mínima 
intervenção auxilia na prevenção de doenças em pacientes considerados 
sistemicamente comprometidos. A atuação do graduando em odontologia no 
ambiente hospitalar é de suma importância para realizar a abordagem de forma 
integral do paciente criticamente hospitalizado, além contribuir à formação 
acadêmica do futuro cirurgião-dentista por permitir atuação odontológica junto aos 
demais profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
nutricionistas e psicólogos. A realização dos protocolos básicos em saúde bucal 
contribui positivamente ao paciente da Unidade de Terapia Intensiva, uma vez que a 
saúde geral está diretamente relacionada com a saúde bucal do indivíduo. Ademais, o 
cirurgião-dentista em UTI auxilia a equipe multidisciplinar quanto à realização da 
higiene bucal no leito hospitalar, elabora protocolos em saúde bucal de acordo com a 
especificidade de cada paciente, bem como estabelece uma ponte entre as ações em 
saúde da universidade e a comunidade local. 

José Fabri Júnior; Gisele Maria 
Campos Fabri 

Tauãna Terra Cordeiro 

10:30 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
CITOLOGIA 
GINECOLÓGICA 

No Brasil, estima-se que o câncer do colo do útero seja a quarta neoplasia maligna 
mais comum entre as mulheres, sendo precedido por lesões que podem ser 
detectadas precocemente por técnicas citológicas. Considerando que a citopatologia 
é uma das áreas de atuação do farmacêutico, verifica-se a importância de treinar os 
futuros profissionais para o correto diagnóstico do câncer do colo uterino e de suas 
lesões precursoras. O objetivo deste treinamento foi fornecer à discente envolvida, 
noções básicas necessárias para o diagnóstico em citologia ginecológica. O 
treinamento foi realizado por meio de aulas teóricas expositivas e práticas ao 
microscópio, onde a discente observava esfregaços obtidos do trato genital feminino 
e fazia a identificação de elementos celulares e não celulares comuns nos esfregaços 
normais e alterados, além de um levantamento na literatura de artigos relacionados 
ao câncer do colo do útero e suas lesões precursoras. 

Michel Rodrigues Moreira, 
Gabriella Freitas Ferreira 

Sarah Ferreira Milholo 

10:45 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
ENFERMAGEM EM 
FERIDAS  

As feridas constituem um problema de saúde pública no país, acometendo um grande 
número de pessoas. Na atualidade existe um grande déficit do conhecimento sobre 
prevenção, detecção precoce, conduta e tratamento de feridas. O projeto de 
Treinamento profissional em Enfermagem em feridas tem como objetivo 
proporcionar ao discente de enfermagem participante o melhor desenvolvimento 
técnico e cientifico e favorecer a integração da teoria com a pratica. O funcionamento 

Kelli Borges dos Santos Thaiza Gama Rodrigues  
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do projeto ocorre no 2º andar do Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, na unidade Dom Bosco, as sextas – feriras de 13 ás 17 horas. Atendendo 
pacientes de Juiz de Fora e região. Este projeto é de grande importância, pois os 
alunos adquirem conhecimentos sobre o amplo tema que é a ferida com a pratica, 
visualizando e manuseando diferentes etiologias de lesão e coberturas utilizadas, 
consolidando o conhecimento da teoria para um bom desempenho da formação 
profissional.  

11:00 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
HEMATOLOGIA CLÍNICA 
VETERINÁRIA 

O “Treinamento profissional em hematologia clínica veterinária " teve início em 
março de 2018, e conta, atualmente, com três alunos voluntários. Estes recebem 
treinamentos na manipulação de equipamentos e vidrarias; e realizam o 
processamento de amostras sanguíneas, supervisionados pelos coordenadores do 
projeto. Os exames laboratoriais acompanhados pelos acadêmicos são hemogramas e 
pesquisas de hemoparatitos de animais atendidos nas aulas práticas do Curso de 
Medicina Veterinária da UFJF, ou exames pré-cirúrgicos de animais que são 
encaminhados para cirurgias, também realizadas em aulas práticas. Os alunos têm 
autonomia para realizar as seguintes etapas das análises hematológicas: confecção e 
coloração de esfregaço sanguíneo, mensuração de hematócrito e proteínas 
plasmáticas; os demais procedimentos dos exames hematológicos são realizados pela 
coordenadora e acompanhados pelos acadêmicos. Dessa forma, os alunos recebem 
treinamento técnico para realização das etapas que compõem um hemograma 
completo em Medicina Veterinária. Esta prática será considerada um diferencial para 
o seu futuro profissional. 

Carina Franciscato e Adolfo 
Firmino da Silva Neto 

Mônica Maria Altomare de 
Paula, Gabriela Rotatori 
Alvim, Lara Garcia Costa. 

11:15 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
PRÁTICA HOSPITALAR 
EM ANIMAIS DE 
COMPANHIA  

Treinamento Profissional em Prática Hospitalar em Animais de Companhia Neste 
projeto são desenvolvidas atividades práticas nas áreas de clínica, cirurgia, 
anestesiologia, patologia clínica e diagnóstico por imagem em animais de companhia. 
A diversidade de procedimentos realizados sob supervisão dos orientadores, 
associada à abordagem multidisciplinar e integrativa, tem contribuído para o 
desenvolvimento de competências e habilidades que vão além do aperfeiçoamento 
técnico. As atividades incluem assistência veterinária gratuita a animais de estimação 
encaminhados pela prefeitura municipal, provenientes de famílias em vulnerabilidade 
socioeconômica, acrescentando relevância social ao projeto. As castrações que têm 
sido realizadas também representam importante ação para o controle populacional 
de cães e gatos, reduzindo o número de abandonos e de animais errantes, de forma a 
contribuir com a prevenção de zoonoses e com a saúde pública. Portanto, conclui-se 
que as atividades extracurriculares desempenhadas e a vivência prática hospitalar 
têm culminado para a melhor preparação para a vida profissional do médico 
veterinário e para o exercício da cidadania 

Anna Laetícia da Trindade 
Barbosa, Cinthya Brillante 
Cardinot, Leonardo Lara e 
Lanna, Maurício Deschk. 

Alice Daniele de Oliveira 
Araújo, Gabriela Rotatori 
Alvim, Késia Maria Couri 
Guedes, Lara Garcia Costa, 
Luana de Almeida Pires, 
Verônica Rodrigues Castro. 

11:30 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 

Durante o atendimento clínico, o discente realiza todas as etapas clínicas e 
laboratoriais para diagnóstico e planejamento em PPR; realiza todas as etapas clínicas 
e laboratoriais para reabilitação por meio de PPR (preparo de boca, moldagens, 

Ana Paula Varela Brown 
Martins / Mirelle Nery 
Henrique 

Murilo Rocha Rodrigues 
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PRÓTESE PARCIAL 
REMOVÍVEL 

provas clínicas, instalação, ajustes e proservação) e orienta com material didático o 
paciente quanto a higienização da prótese. Como a população brasileira parcialmente 
edêntula representa uma parcela expressiva de pacientes que procuram por 
tratamento e as PPRs são opções de reabilitação presentes nos Centro de 
Especialidades Odontológicas custeadas pelo Sistema Único de Saúde, esse projeto 
possibilita ao discente desenvolver maior habilidade manual, segurança no 
atendimento ao paciente e maior conhecimento teórico-prático na elaboração do 
plano de tratamento integrado. 

11:45 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA 

Treinamento Profissional em Radiologia Odontológica Os bolsistas realizam exames 
radiográficos intra e extrabucais, desde a tomada radiográfica, passando pelo 
processamento das películas até a análise e arquivamento ou distribuição final dos 
mesmos. O volume de atendimento tem sido grande, sendo realizados em média 450 
exames semanais. 

Marcos Vinicius Queiroz de 
Paula 

HELOISA DE SOUSA 
RODRIGUES 

12:00 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
TÉCNICAS CIRÚRGICAS 

O processo de ensino das ciências cirúrgicas na medicina baseia-se pela observação 
do ato cirúrgico e pela participação direta do aluno. Por isso, quando ocorre o 
acompanhamento de cirurgias e realização de pequenos auxílios pelos discentes, 
desperta-se nesses o interesse em solidificar seu conhecimento sobre as prátcas e 
técnicas aplicadas na cirurgia, resultando em um maior aprofundamento na aquisição 
de habilidades técnicas. Portanto, o aluno no Treinamento Profissional e Técnicas 
Cirúrgicas irá por meio de visualização, auxílio e manipulação de equipamentos 
cirúrgicos experimentar na prática a realização de procedimentos cirúrgicos calcados 
na ética e sigilo médico.  

José Antonio Chehuen Neto Sávio Dornelas Breder 
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