Área temática: Saúde
Título: A fitoterapia na associação de saúde alternativa gv/mg: uma articulação entre saúde e
educação
Unidade: Depto Farmácia
Coordenador: Ydia Mariele Valadares
Vice-coordenador: Rodrigo Luiz Fabri
Equipe: Angelo Marcio Leite Denadai, Leonardo Meneghin Mendonca, Reinaldo Duque
Brasil Landulfo Teixeira, Ydia Mariele Valadares, Pamela Souza Almeida Silva Gerheim.
Resumo: O projeto "A fitoterapia na Associação de Saúde Alternativa GV/MG: uma
articulação entre saúde e educação" tem em vista a integração entre a academia e a sociedade.
Esse trabalho objetiva uma conexão entre alunos e professores da UFJF com as terapeutas da
Associação de Saúde Alternativa, na implantação de uma horta medicinal que é inédita e
promissora, pois busca valorizar e dignificar o trabalho com a comunidade, propiciando uma
educação com conteúdos mais úteis, que possam ser aplicados na solução dos problemas
cotidianos; e com métodos que desenvolvam as potencialidades latentes dos usuários e que
ajudem a transformar em eficientes protagonistas do desenvolvimento sustentado.
Contato: ydia@uol.com.br

Área temática: Saúde
Título: Ações interdisciplinares de educação em saúde: prevenção e controle da anemia
ferropriva em crianças de 6 a 60 meses cadastradas na Estratégia Saúde da Família em
Governador Valadares, MG.
Unidade: Depto Farmácia
Coordenador: Raquel Tognon Ribeiro
Vice-coordenador: Clarice Lima Álvares Da Silva
Equipe: Joao Eustaquio Antunes, Michel Rodrigues Moreira, Regina Gendzelevski
Kelmann, Patricia Aparecida Baumgratz de Paula, Sandra Bertelli Ribeiro de Castro.
Resumo: A anemia ferropriva é a carência nutricional mais prevalente no mundo e atinge
cerca de 24% das crianças menores de 2 anos no Brasil, sendo que como conseqüência as
crianças podem apresentar comprometimento do sistema imune, da função cognitiva, do
crescimento, do desenvolvimento neuropsicomotor e da aprendizagem. A prevenção da
anemia ferropriva e da deficiência de ferro deve ser planejada priorizando-se a educação
nutricional e condições ambientais satisfatórias, bem como na atenção farmacêutica para a
suplementação medicamentosa. Diante da relevância da anemia ferropriva como problema de
saúde pública, das dificuldades de efetiva implementação do Programa Nacional de
Suplementação de Ferro (PNSF) juntamente com problemas de adesão ao tratamento com
suplementos de ferro, demanda de orientação nutricional e farmacêutica para as mães e da
própria equipe, propomos neste projeto de extensão orientar as mães e cuidadoras de crianças
quanto à anemia ferropriva, verificando sua participação no programa através de uma atuação
interdisciplinar de farmacêuticos e nutricionistas. Além disso, este trabalho poderá colaborar
com os profissionais de saúde que trabalham na Estratégia Saúde da Família, trazendo novas
informações e a possível definição de novas estratégias de ação para o controle da anemia
ferropriva.
Contato: raqueltognon.ribeiro@ufjf.edu.br

Área temática: Meio Ambiente
Título: Agricultura urbana promovendo biodiversidade, saúde e segurança alimentar em
Governador Valadares, MG.
Unidade: Depto De Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira
Vice-coordenador: Daniel Sales Pimenta
Equipe: Geova Jose Madeira, Daniel Sales Pimenta, Pollyanna Costa Cardoso Pires, Maria
Cristina de Albuquerque Barbosa, Marcio Jose Martins Alves, Luciana Karen Calabria,
Henrique Almeida de Queiroz, Danielle Teles da Cruz
Resumo: Dentro do contexto da Agroecologia e Segurança Alimentar no Vale do Rio Doce,
este projeto tem como objetivo geral aproximar a UFJF-GV dos problemas e desafios
socioambientais em Governador Valadares por meio do contato, articulação e planejamento
de diversas ações extensionistas junto a diferentes setores do Poder Público Municipal,
organizações não-governamentais e movimentos sociais que atuam na promoção da
Agricultura Urbana e melhoria da qualidade de vida na cidade. Este projeto foi concebido
para ser conduzido em diferentes etapas concatenadas em um fluxo contínuo de ações que
incluem o registro e a divulgação da diversidade de plantas alimentares e medicinais
mantidas em quintais e outros agroecossistemas urbanos no município, bem como a produção
de material pedagógico a partir dos levantamentos etnobotânicos visando registrar e divulgar
os conhecimentos locais sobre o cultivo e a utilização da agrobiodiversidade urbana. Além
disso, espera-se contribuir para o fortalecimento dos/as agricultores/as urbanos/as e das
iniciativas comunitárias voltadas para melhoria da qualidade de vida na cidade, por meio da
organização de cursos e eventos para divulgação e troca de experiências agroecológicas na
região. Com este projeto, pretende-se subsidiar a formação de agentes multiplicadores locais
para atuar em suas comunidades como promotores da agricultura urbana, além de contribuir
para a formação dos estudantes de diferentes cursos do campus avançado da UFJF-GV, em
sintonia os problemas e demandas locais, orientando-se pelo princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
Contato: reinaldo.duque@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção Odontológica Materno-Infantil.
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Fernanda De Oliveira Bello Correa
Vice-coordenador: Daniel Sales Pimenta
Equipe: Carlos Eduardo Pinto de Alcantara
Resumo: O pré-natal tem sido uma das ações da odontologia, visando alterar o grave quadro
de saúde bucal infantil, uma vez que as ações educativas e curativas, ou seja, a adequação do
meio bucal materno e a orientação da forma efetiva da remoção do biofilme bacteriano,
promove saúde materna. Se a mãe tiver hábitos saudáveis automaticamente a criança terá e
poderemos efetivar a verdadeira filosofia de promoção de saúde. Objetivo Geral: promover
saúde bucal ao bebê, atuando junto á gestante; Objetivos Específicos: Conscientizar e orientar
pais e responsáveis sobre a importância da Saúde Bucal, bem como a necessidade de
prevenção precoce de doenças bucais, através de controle de dieta e higiene bucal; Capacitar
pais e responsáveis para promoverem sua própria higiene bucal de forma adequada, bem
como a de seus filhos; Oferecer a gestante motivação para promover a sua saúde bucal e de
sua família; Acompanhar o bebê até os 18 meses para avaliar fatores de risco, proporcionando
às crianças atendimento odontológico preventivo, diagnóstico precoce de lesões bucais e
acompanhamento da erupção dos dentes; Disseminar a importância do atendimento
odontológico materno infantil em toda rede. Metodologia: O agendamento da gestante será de
livre demanda. Na primeira consulta deverá ser observado o seu conhecimento sobre saúde
bucal e diagnosticadas as condições da cavidade bucal da gestante. O planejamento das ações
respeitará os limites impostos pelo estado sistêmico e físico da paciente nos diferentes
trimestres. As atividades educativas preventivas e de auto-cuidado da saúde serão
desenvolvidas nos três trimestres, continuando, assim como as demais atividades, até as
crianças completarem 18 meses de idade. Todas as atividades educativas e preventivas serão
realizadas, a partir da presença de convênios, nas Unidades Básicas de Saúde do município de
Governador Valadares e, portanto, poderão participar todas as gestantes, nos diferentes
trimestres, que estiverem inseridas num pré-natal médico nestas unidades.
Contato: fernandabello@hotmail.com

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde bucal do idoso.
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Roberta Passos do Espírito Santo
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Reggiani Vilela Gonçalves, Pollyanna Costa Cardoso Pires, Luciana Karen Calabria,
Maria Cristina de Albuquerque Barbosa, Lina Rodrigues de Faria.
Resumo: O envelhecimento é um processo fisiológico natural a que está sujeito todo ser
humano. A capacidade funcional e de trabalho dos tecidos e órgãos do corpo humano, que é
plena durante a infância, adolescência e fase adulta, apresenta um grande declínio com o
passar dos anos, principalmente a partir da sexta década de vida, criando condições para
surgimento de doenças ou lesões que podem diminuir a qualidade de vida das pessoas idosas
ou criar uma dependência funcional nas suas atividades diárias. Reconhecendo as
necessidades e as especificidades dos idosos, torna-se fundamental direcionar as práticas para
a promoção da saúde do idoso, num trabalho conjunto entre as várias áreas profissionais.
Neste sentido, o objetivo do presente estudo é chamar a atenção para a necessidade de
atitudes coletivas como resposta às situações complexas na Saúde do Idoso. O que se impõe é
uma nova lógica de organização de assistência ao idoso voltada para a melhoria das
condições de vida. Cuidar do idoso significa cuidar de suas necessidades de socialização,
oferecer apoio psicológico, apoio nutricional, apoio jurídico, lidar com a saúde mental e
questões médicas relacionadas ao envelhecimento, como a demência, a depressão, o delirium
(estado confusional agudo) e a doença de Alzheimer.
Contato: roberta.passos@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde da pessoa com deficiência e seus familiares
na APAE de Governador Valadares - Nutrindo com ciência.
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz
Vice-coordenador: Maria Anete Santana Valente
Equipe: Pauline Martins Leite Borges, Ana Leticia De Oliveira Figueiredo Alessandri,
Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Leonardo Meneghin Mendonca, Karen Luise Lang,
Rodrigo Luiz Fabri, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, Lina Rodrigues De Faria,
Roberta Passos Do Espirito Santo, Fernando De Sa Silva, Stefany Bruno De Assis Cau,
Fernanda De Oliveira Ferreira Andrade.
Resumo: Ser deficiente caracteriza-se por uma ausência ou a disfunção de uma estrutura
psíquica, fisiológica ou anatômica. Refere-se à pessoa que vivencia uma deficiência
continuamente. Esta pessoa geralmente precisa de atendimento especializado, seja para fins
terapêuticos, seja para que possa aprender a lidar com a deficiência e a desenvolver as
potencialidades nas diferentes áreas. A pessoa com deficiência necessita do trabalho
multiprofissional para atender as particularidades do desenvolvimento de cada indivíduo.
Reconhecendo as necessidades e as especificidades das pessoas com deficiência e de seus
familiares, torna-se fundamental direcionar as práticas para a promoção da saúde, num
trabalho conjunto entre as várias áreas profissionais. O que se impõe é uma nova lógica de
organização de assistência voltada para a melhoria das condições de vida. Cuidar da pessoa
com transtorno de desenvolvimento significa fornecer a este indivíduo apoio médico,
psicológico, nutricional, odontológico, fisioterapêutico, farmacêutico entre outros buscando a
prevenção e promoção da saúde. O objetivo geral do presente projeto é implementar atitudes
coletivas na APAE Governador Valadares como resposta às situações complexas na saúde da
pessoa com transtorno de desenvolvimento e seus familiares, visando uma educação com
abordagem preventiva de maneira que promova o cuidado humanizado e a melhoria da
qualidade de vida destes indivíduos. A proposta do curso de Nutrição é avaliar o perfil
nutricional e o conhecimento sobre nutrição e saúde do grupo-alvo para então planejar e
elaborar materiais educativos que venham contribuir para a oferta de palestras e oficinas de
educação nutricional.
Contato: nil.nut@hotmail.com

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde dos idosos - Enfoque nutricional
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Maria Cristina de Albuquerque Barbosa
Vice-coordenador: Pollyanna Costa Cardoso Pires
Equipe: Luciana Karen Calabria, Lina Rodrigues de Faria, Roberta Passos do Espírito Santo,
Reggiani Vilela Gonçalves, Eunice Maria Rocha de Moraes
Resumo: O envelhecimento é um processo fisiológico natural a que está sujeito todo ser
humano. A capacidade funcional e de trabalho dos tecidos e órgãos do corpo humano, que é
plena durante a infância, adolescência e fase adulta, apresenta um grande declínio com o
passar dos anos, principalmente a partir da sexta década de vida, criando condições para
surgimento de doenças ou lesões que podem diminuir a qualidade de vida das pessoas idosas
ou criar uma dependência funcional nas suas atividades diárias. Reconhecendo as
necessidades e as especificidades dos idosos, torna-se fundamental direcionar as práticas para
a promoção da saúde do idoso, num trabalho conjunto entre as várias áreas profissionais.
Neste sentido, o objetivo do presente estudo é chamar a atenção para a necessidade de
atitudes coletivas como resposta às situações complexas na Saúde do Idoso. O que se impõe é
uma nova lógica de organização de assistência ao idoso voltada para a melhoria das
condições de vida. Cuidar do idoso significa cuidar de suas necessidades de socialização,
oferecer apoio psicológico, apoio nutricional, apoio jurídico, lidar com a saúde mental e
questões médicas relacionadas ao envelhecimento, como a demência, a depressão, o delirium
(estado confusional agudo) e a doença de Alzheimer.
Contato: cristina.albuquerque@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção Preventiva e Educativa em Saúde dos Idosos: Cuidados com a aparência na
terceira idade.
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Andréia Peraro do Nascimento
Vice-coordenador: Regina Gendzelevski Kelmann
Equipe: Maria Cristina de Albuquerque Barbosa, Clarice Lima Alvares da Silva, Lina
Rodrigues De Faria, Stefany Bruno de Assis Cau
Resumo: O envelhecimento é um processo a que todo ser vivo está sujeito com o avançar da
idade, tendo como consequências, diversas alterações que podem ser perceptíveis ou não. Ao
envelhecer diversas implicações vão surgir, dessas modificações, a mais perceptível é a
mudança na aparência física, caracterizada pelo ressecamento e perda da elasticidade da pele,
que resulta no aparecimento de rugas, além de manchas, flacidez, cabelos brancos e queda de
cabelos. A percepção do envelhecimento é um dos aspectos que afeta o estado psicológico e
emocional do ser humano, podendo gerar problemas relacionados à perda de identidade,
baixa autoestima e depressão, afetando a qualidade de vida da pessoa. Ações que permitam
auxiliar o idoso a se sentir mais belo e aumentar sua autoestima podem refletir no seu estado
de saúde como um todo. O objetivo deste projeto é atuar como uma das interfaces do projeto
de extensão Atenção Preventiva e Educativa em Saúde dos Idosos para a prevenção de
doenças/agravos e promoção da saúde de idosos do município de Governador Valadares,
através da realização de atividades que demonstrem que os cuidados com a aparência podem
se refletir na qualidade de vida dos idosos. Para alcançar os objetivos propostos, serão
realizadas atividades educativas na forma de workshops que envolverão orientações sobre
cuidados com a pele, cabelos e utilização de alimentos e produtos de origem natural para fins
estéticos. Serão realizadas atividades práticas com o auxilio de consultoras de beleza.
Contato: peraroan@gmail.com

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde dos idosos.
Unidade: Depto de Fisioterapia
Coordenador: Lina Rodrigues De Faria
Vice-coordenador: Luciana Karen Calabria
Equipe: Reggiani Vilela Gonçalves, Pollyanna Costa Cardoso Pires, Maria Cristina de
Albuquerque Barbosa, Roberta Passos do Espirito Santo, Rita Cristina de Souza Santos.
Resumo: O envelhecimento é um processo fisiológico natural a que está sujeito todo ser
humano. A capacidade funcional e de trabalho dos tecidos e órgãos do corpo humano, que é
plena durante a infância, adolescência e fase adulta, apresenta um grande declínio com o
passar dos anos, principalmente a partir da sexta década de vida, criando condições para
surgimento de doenças ou lesões que podem diminuir a qualidade de vida das pessoas idosas
ou criar uma dependência funcional nas suas atividades diárias. Reconhecendo as
necessidades e as especificidades dos idosos, torna-se fundamental direcionar as práticas para
a promoção da saúde do idoso, num trabalho conjunto entre as várias áreas profissionais.
Neste sentido, o objetivo do presente estudo é chamar a atenção para a necessidade de
atitudes coletivas como resposta às situações complexas na Saúde do Idoso. O que se impõe é
uma nova lógica de organização de assistência ao idoso voltada para a melhoria das
condições de vida. Cuidar do idoso significa cuidar de suas necessidades de socialização,
oferecer apoio psicológico, apoio nutricional, apoio jurídico, lidar com a saúde mental e
questões médicas relacionadas ao envelhecimento, como a demência, a depressão, o delirium
(estado confusional agudo) e a doença de Alzheimer.
Contato: linafaria@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde para a pessoa com transtorno de
desenvolvimento e seus familiares na APAE de Governador Valadares - Jardim Sensorial
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira
Vice-coordenador: Luciana Karen Calabria
Equipe: Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz, Pauline Martins Leite Borges, Ana Leticia De
Oliveira Figueiredo Alessandri, Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Leonardo Meneghin
Mendonca, Karen Luise Lang, Luciana Karen Calabria, Rodrigo Luiz Fabri, Lina Rodrigues
De Faria, Roberta Passos Do Espirito Santo, Fernando De Sa Silva, Stefany Bruno De Assis
Cau, Valeria De Oliveira, Fernanda De Oliveira Ferreira Andrade, Maria Anete Santana
Valente
Resumo: Ser deficiente caracteriza-se por uma ausência ou a disfunção de uma estrutura
psíquica, fisiológica ou anatômica. Refere-se à pessoa que vivencia uma deficiência
continuamente. Esta pessoa geralmente precisa de atendimento especializado, seja para fins
terapêuticos, seja para que possa aprender a lidar com a deficiência e a desenvolver as
potencialidades nas diferentes áreas. A pessoa com deficiência necessita do trabalho
multiprofissional para atender as particularidades do desenvolvimento de cada indivíduo.
Reconhecendo as necessidades e as especificidades das pessoas com deficiência e de seus
familiares, torna-se fundamental direcionar as práticas para a promoção da saúde, num
trabalho conjunto entre as várias áreas profissionais. O que se impõe é uma nova lógica de
organização de assistência voltada para a melhoria das condições de vida. Cuidar da pessoa
com transtorno de desenvolvimento significa fornecer a este indivíduo apoio médico,
psicológico, nutricional, odontológico, fisioterapêutico, farmacêutico entre outros buscando a
prevenção e promoção da saúde. Neste sentido, o objetivo do presente projeto é implementar
atitudes coletivas na APAE Governador Valadares como resposta às situações complexas na
saúde da pessoa com transtorno de desenvolvimento e seus familiares, visando uma educação
com abordagem preventiva de maneira que promova o cuidado humanizado e a melhoria da
qualidade de vida destes indivíduos. Nesta linha ação do projeto, pretende-se contribuir para
a implantação de um jardim sensorial na APAE-GV visando incentivar o desenvolvimento
físico, mental e espiritual dos usuários por meio do contato com a natureza, além de estimular
os sentidos e o aprendizado de cores, sabores, odores e texturas a partir do contato com as
plantas.
Contato: reinaldo.duque@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde para a pessoa com transtorno de
desenvolvimento e seus familiares na APAE de Governador Valadares - Atenção
farmacêutica
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Ana Leticia De Oliveira Figueiredo Alessandri
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz, Pauline Martins Leite Borges, Pamela Souza
Almeida Silva Gerheim, Leonardo Meneghin Mendonca, Karen Luise Lang, Luciana Karen
Calabria, Rodrigo Luiz Fabri, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, Lina Rodrigues De
Faria, Roberta Passos Do Espirito Santo, Fernando De Sá Silva, Stefany Bruno De Assis Cau,
Valeria De Oliveira, Fernanda De Oliveira Ferreira Andrade, Maria Anete Santana Valente.
Resumo: Ser deficiente caracteriza-se por uma ausência ou a disfunção de uma estrutura
psíquica, fisiológica ou anatômica. Refere-se à pessoa que vivencia uma deficiência
continuamente. Esta pessoa geralmente precisa de atendimento especializado, seja para fins
terapêuticos, seja para que possa aprender a lidar com a deficiência e a desenvolver as
potencialidades nas diferentes áreas. A pessoa com deficiência necessita do trabalho
multiprofissional para atender as particularidades do desenvolvimento de cada indivíduo.
Reconhecendo as necessidades e as especificidades das pessoas com deficiência e de seus
familiares, torna-se fundamental direcionar as práticas para a promoção da saúde, num
trabalho conjunto entre as várias áreas profissionais. O que se impõe é uma nova lógica de
organização de assistência voltada para a melhoria das condições de vida. Cuidar da pessoa
com transtorno de desenvolvimento significa fornecer a este indivíduo apoio médico,
psicológico, nutricional, odontológico, fisioterapêutico, farmacêutico entre outros buscando a
prevenção e promoção da saúde. O objetivo geral do presente projeto é implementar atitudes
coletivas na APAE Governador Valadares como resposta às situações complexas na saúde da
pessoa com transtorno de desenvolvimento e seus familiares, visando uma educação com
abordagem preventiva de maneira que promova o cuidado humanizado e a melhoria da
qualidade de vida destes indivíduos. Nesta linha de ação do projeto de extensão propõe
instalar o serviço de atenção farmacêutica na APAE-GV. Espera-se que a prática contribua na
educação dos cuidadores e pacientes em relação ao uso de medicamentos e automedicação,
na detecção de problemas relacionados a medicamentos e de possíveis necessidades de
ajustes na farmacoterapia, encaminhando o paciente precocemente para a reavaliação médica.
Assim, almeja-se um benefício aos pacientes, que poderá ser observado através da maior
adesão ao tratamento e melhora do quadro clínico. Adicionalmente espera-se que a

participação de alunos de graduação neste projeto possa contribuir para a formação de
profissionais mais sensibilizados para o cuidado em saúde.
Contato: ana.alessandri@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde para a pessoa com transtorno de
desenvolvimento e seus familiares na APAE de Governador Valadares - Educação Sanitária e
Doenças Parasitárias.
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Girley Francisco Machado De Assis
Vice-coordenador: Pauline Martins Leite Borges
Equipe: Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz, Ana Leticia De Oliveira Figueiredo Alessandri,
Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Leonardo Meneghin Mendonça, Karen Luise Lang,
Luciana Karen Calabria, Rodrigo Luiz Fabri, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, Lina
Rodrigues De Faria, Roberta Passos Do Espírito Santo, Fernando De Sá Silva, Stefany Bruno
De Assis Cau, Valeria De Oliveira, Fernanda De Oliveira Ferreira Andrade, Maria Anete
Santana Valente
Resumo: Ser deficiente caracteriza-se por uma ausência ou a disfunção de uma estrutura
psíquica, fisiológica ou anatômica. Refere-se à pessoa que vivencia uma deficiência
continuamente. Esta pessoa geralmente precisa de atendimento especializado, seja para fins
terapêuticos, seja para que possa aprender a lidar com a deficiência e a desenvolver as
potencialidades nas diferentes áreas. A pessoa com deficiência necessita do trabalho
multiprofissional para atender as particularidades do desenvolvimento de cada indivíduo.
Reconhecendo as necessidades e as especificidades das pessoas com deficiência e de seus
familiares, torna-se fundamental direcionar as práticas para a promoção da saúde, num
trabalho conjunto entre as várias áreas profissionais. O que se impõe é uma nova lógica de
organização de assistência voltada para a melhoria das condições de vida. Cuidar da pessoa
com transtorno de desenvolvimento significa fornecer a este indivíduo apoio médico,
psicológico, nutricional, odontológico, fisioterapêutico, farmacêutico entre outros buscando a
prevenção e promoção da saúde. O objetivo geral do presente projeto é implementar atitudes
coletivas na APAE Governador Valadares como resposta às situações complexas na saúde da
pessoa com transtorno de desenvolvimento e seus familiares, visando uma educação com
abordagem preventiva de maneira que promova o cuidado humanizado e a melhoria da
qualidade de vida destes indivíduos. Nesta linha de ação do projeto de extensão pretende-se
verificar o impacto de atividades de educação em saúde sobre a frequência das parasitoses em
indivíduos com transtorno de desenvolvimento da APAE de Governador Valadares, ao passo
que avaliaremos também a influência dessas atividades sobre a formação profissional de
alunos dos cursos da área da saúde. Espera-se que a prática contribua na educação dos
cuidadores e pacientes em relação as medidas profiláticas e de controle das parasitoses mais
prevalentes. Além disso, almeja-se também a formação de um profissional crítico reflexivo

sobre os aspectos sociais, econômicos e culturais que envolvem essas parasitoses, sendo
capazes de intervir na saúde pública local, principalmente. Profissionais capazes de enxergar
e agir de maneira consciente sobre o grande contraste existente entre o progresso
econômico/científico e a prevalência de doenças infecciosas, situação normalmente associada
à pobreza e desigualdade social.
Contato: girleyfrancisco@gmail.com

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde para pessoas com transtorno de
desenvolvimento e seus familiares na APAE de Governador Valadares: Avaliação
neuropsicológica e otimização cognitiva.
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Fernanda de Oliveira Ferreira Andrade
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz, Ana Leticia De Oliveira Figueiredo Alessandri,
Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Leonardo Meneghin Mendonça, Karen Luise Lang,
Luciana Karen Calabria, Rodrigo Luiz Fabri, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, Lina
Rodrigues De Faria, Roberta Passos Do Espírito Santo, Fernando De Sá Silva, Stefany Bruno
De Assis Cau, Valeria De Oliveira, Fernanda De Oliveira Ferreira Andrade, Maria Anete
Santana Valente
Resumo: Reconhecendo as necessidades e as especificidades das pessoas com deficiências e
de seus familiares, torna-se fundamental direcionar as práticas para a promoção da saúde,
num trabalho conjunto entre as várias áreas profissionais. O que se impõe é uma nova lógica
de organização de assistência voltada para a melhoria das condições de vida. Cuidar da
pessoa com transtorno de desenvolvimento significa fornecer a este indivíduo apoio médico,
psicológico, nutricional, odontológico, fisioterapêutico, farmacêutico entre outros buscando a
prevenção e promoção da saúde. O objetivo geral do presente projeto é implementar atitudes
coletivas na APAE Governador Valadares como resposta às situações complexas na saúde da
pessoa com transtorno de desenvolvimento e seus familiares, visando uma educação com
abordagem preventiva de maneira que promova o cuidado humanizado e a melhoria da
qualidade de vida destes indivíduos. No presente trabalho objetiva-se identificar possíveis
déficits neuropsicológicos das pessoas com deficiências, realizando um planejamento
individualizado de otimização dessas habilidades. Espera-se que as orientações realizadas aos
familiares promovam um maior desenvolvimento da funcionalidade e autonomia dos
pacientes, proporcionando dessa forma, uma melhoria na qualidade de vida dos usuários da
APAE. Adicionalmente, os alunos de graduação receberão treinamento em avaliação
neuropsicológica e otimização cognitiva de pessoas com deficiências, que será um diferencial
em sua formação.
Contato: fernanda.ferreira@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção preventiva e educativa em saúde para pessoas com transtornos de
desenvolvimento e seus familiares na apae de governadores valadares:atenção odontológica.
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Valéria de Oliveira
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: Os pacientes portadores de necessidades especiais são aqueles que requerem uma
atenção especializada, durante uma parte ou por toda a sua vida por apresentarem alterações
mentais, físicas e/ou comportamentais. A odontologia vem seguindo a tendência das políticas
de inclusão, preocupando-se, com o atendimento direcionado a tais pacientes.Instituir hábitos
saudáveis e preocupar-se com ações preventivas são requisitos essenciais para alcançar um
padrão ideal de saúde bucal, principalmente para os pacientes especiais.Esta pessoa
geralmente precisa de atendimento especializado, seja para fins terapêuticos, seja para que
possa aprender a lidar com a deficiência e a desenvolver as potencialidades nas diferentes
áreas. Reconhecendo as necessidades e as especificidades das pessoas com deficiência e de
seus familiares, torna-se fundamental um trabalho multiprofissional que direcione as práticas
para um trabalho conjunto fornecendo a este indivíduo apoio médico, psicológico,
nutricional, odontológico, fisioterapêutico, farmacêutico entre outros buscando a prevenção e
promoção da saúde. Neste sentido, o objetivo do presente projeto é desenvolver ações
coletivas na APAE- Governador Valadares como resposta às situações complexas na saúde
da pessoa com transtorno de desenvolvimento e seus familiares, visando uma educação de
modo preventivo e de maneira que promova o cuidado humanizado e a melhoria da qualidade
de vida destes indivíduos e da comunidade envolvida neste processo.
Contato: valeria.oliveira@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atividade Física para Prevenção e Tratamento de Doenças Cardiometabólicas 'Atividade Física e Saúde Cardiometabólica'.
Unidade: Depto de Educação Física
Coordenador: Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: O objetivo do Projeto "Atividade Física e Saúde Cardiometabólica" é estimular e
dar condições para a prática segura de atividades físicas na cidade de Governador Valadares,
visando à melhora e manutenção da saúde cardiometabólica da população. O Projeto
oferecerá gratuitamente, aos frequentadores dos locais de atuação, informações sobre
exercício e saúde cardiovascular e metabólica, avaliação de risco cardiovascular para a
prática de atividade física e prescrição/orientação de exercícios físicos. O projeto contará com
diferentes tipos de intervenção: aulas de alongamento e aulas supervisionadas de exercício
aeróbio e resistido (atividades permanentes que ocorrerão 2 vezes por semana em uma das
praças da cidade de Governador Valadares que possua aparelhos para todas as idades-ATIs);
avaliações do risco cardiovascular e da aptidão física, prescrição do exercício e reavaliações
(atividades permanentes que ocorrerão 1 vez por semana nas dependências da Universidade
Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares); aulas temáticas e
eventos especiais (eventos pontuais que ocorrerão ao longo do ano em diferentes locais da
cidade de Governador Valadares). Contato para maiores informações sobre o projeto:
andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
Contato: andreia.queiroz@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atividades de Apoio ao Programa Nacional de Suplementação de Ferro na População
Infantil de Governador Valadares - Educação Nutricional para Prevenção e Controle da
Anemia Ferropriva.
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Clarice Lima Álvares da Silva
Vice-coordenador: Raquel Tognon Ribeiro
Equipe: Michel Rodrigues Moreira
Resumo: Segundo a Organização Mundial da Saúde (2008), em todo o mundo estima-se que
a anemia afeta 1,62 bilhões de pessoas, o que corresponde a 24,8% da população, sendo a
maior prevalência em crianças em idade pré-escolar (47,4% dessas). A anemia ferropriva é a
carência nutricional mais prevalente no mundo e atinge cerca de 24% das crianças menores
de 2 anos no Brasil, sendo que como consequência as crianças podem apresentar
comprometimento do sistema imune, da função cognitiva, do crescimento, do
desenvolvimento neuropsicomotor e da aprendizagem. A prevenção da anemia ferropriva e
da deficiência de ferro deve ser planejada priorizando-se a educação nutricional e condições
ambientais satisfatórias. Em 2005, foi lançado pelo Governo Federal em 2005 o Programa
Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) destinado a prevenir a anemia ferropriva.
Diante da relevância da anemia ferropriva como problema de saúde pública, das dificuldades
de efetiva implementação do PNSF, juntamente com problemas de adesão ao tratamento com
suplementos de ferro, demanda de orientação nutricional para as mães e da própria equipe,
assim como possível concomitância com doenças parasitárias como esquistossomose,
propomos neste projeto de extensão orientar as mães e cuidadoras de crianças quanto à
anemia ferropriva, com enfoque nos alimentos fonte de ferro e seus facilitadores da absorção
e seus modos de preparo; bem como o desenvolvimento de materiais educativos e
capacitação da equipe para a continuidade das ações educativas. Além disso, este trabalho
poderá colaborar com os profissionais de saúde que trabalham na Estratégia de Saúde da
Família, trazendo novas informações e a possível definição de novas estratégias de ação para
o controle da anemia ferropriva.
Contato: clarice.silva@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Avaliação do conhecimento e do uso de medicamentos homeopáticos em pacientes
atendidos pelo SUS na cidade de Governador Valadares-MG
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: João Eustáquio Antunes
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Fabiano Freire Costa, Wesley William Gonçalves Nascimento, Pamela Souza
Almeida Silva Gerheim, Andreia Peraro do Nascimento, Raquel Tognon Ribeiro, Regina
Gendzelevski Kelmann, Sandra Bertelli Ribeiro de Castro
Resumo: Nas últimas décadas, a homeopatia tem se expandido junto à população que
necessita de tratamento de saúde e pode optar por métodos diferentes daqueles oficialmente
recomendados. Na homeopatia não há doenças e sim doentes. Se estivermos enfraquecidos,
sem reservas, teremos problemas porque nosso organismo está fraco e sem resistência. No
sistema homeopático não devemos tratar parte do corpo, mas sim tratar do corpo todo. Por
exemplo: se você tem infecção no dedo do pé, não é seu pé apenas que está doente, mas é seu
corpo. Então, temos que tratar do corpo, da totalidade "mente e corpo". O tratamento
homeopático tem tido bastante êxito, principalmente em processos crônicos, que o tratamento
convencional tem dificuldades em obter a cura. A importância do uso de medicamentos
homeopáticos no sistema público de saúde apresenta algumas vantagens, principalmente
porque esse tipo de tratamento é mais barato do que o tratamento com medicamentos
convencionais. O objetivo deste trabalho é investigar a percentagem de pessoas atendidas em
postos de saúde na cidade de Governador Valadares que conhecem ou desconhecem a
homeopatia como tratamento para restabelecer a saúde. Neste estudo os usuários dos postos
de saúde responderão a um questionário sobre o conhecimento, uso, vantagens ou
desvantagens do uso de medicamentos homeopáticos no sistema público de saúde em
Governador Valadares-MG.
Contato: joao.antunes@ufjf.edu.br

Área temática: Cultura
Título: Cine Farmácia
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Fabiano Freire Costa
Vice-coordenador: Karen Luise Lang
Equipe: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Leonardo Meneghin Mendonça, Rodrigo
Luiz Fabri, Ydia Mariele Valadares, Angelo Márcio Leite Denadai
Resumo: A relação entre cinema e educação faz parte da própria história do cinema. Desde
os primórdios da produção cinematográfica a indústria do cinema sempre foi considerada,
inclusive pelos próprios produtores e diretores, um poderoso instrumento de educação e
instrução. A relação entre cinema e conhecimento, no entanto, extrapola o campo da
educação formal, uma vez que auxilia o professor a romper com o modelo tradicional de aula
baseada na explanação. Através do Projeto Cine Farmácia, os alunos da Universidade Federal
de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governados Valadares, terão a oportunidade de
conhecer e discutir, semanalmente, filmes e documentários de cunho científico, de modo a
atraí-los para o mundo da ciência.
Contato: fabianofreirecosta@gmail.com

Área temática: Saúde
Título: Combate e Prevenção da Dengue em Governador Valadares-MG
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Roberta Passos do Espírito Santo
Vice-coordenador: Maria das Graças Afonso Miranda Chaves
Equipe: Não possui
Resumo: Combate e Prevenção dos casos de dengue. Será realizado o diagnóstico de
necessidade, após esse período serão ministrados cursos e palestras sobre o tema nas terças e
sextas de 8-12 horas na UFJF/Campus Governador Valadares, escolas, asilos, comunidades,
reuniões com lideres comunitários, comunidade em áreas de risco a serem definidos pelo
mapeamento.
Contato: roberta.passos@ufjf.edu.br

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Direito constitucional comparado e internacional: debates virtuais
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Siddharta Legale Ferreira
Vice-coordenador: Murilo Ramalho Procópio
Equipe: Não possui
Resumo: O projeto pretende produzir e divulgar vídeos em fluxo contínuo por meio de
endereços eletrônicos, promovendo o diálogo entre professores convidados, alunos e a
comunidade em geral acerca de temas relacionados ao direito constitucional comparado e
internacional.
Contato: siddhartalegale@hotmail.com

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Direito e identidades de gênero
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Tayara Talita Lemos
Vice-coordenador: Nara Pereira Carvalho
Equipe: João Paulo Medeiros Araujo, Adamo Dias Alves, Andre Drumond Mello Silva,
Daniel Mendes Ribeiro, Renato Santos Goncalves, Vania Marília Ferreira, Edmarcius
Carvalho Novaes, Brunello Stancioli, Carolina Maria Nasser Cury, Newton Teixeira
Carvalho, Adriana Dornelas Santos, Domynique Machado de Almeida, Patricia Ferreira
Bandeira, Laís Godoi Lopes, Carlos Henrique Viveiros Santos, Érica Meireles Fróis Barbosa,
Maycon Gonçalves Dutra, Mariah Brochado Ferreira, Marcelo Maciel Ramos, Luciane Dias
de Oliveira
Resumo: O projeto de extensão Direito e Identidades de Gênero encontra-se inserido nos
objetivos de promoção e construção de direitos humanos, propostos pelo Centro de
Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus
Governador Valadares, em atenção ao Programa Nacional de Direitos Humanos 3
(estabelecido pelo decreto n. 7037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo decreto no
7177 de 12 de maio de 2010), mais propriamente no que se refere à efetivação e amparo de
direitos fundamentais da população LGBT. Isso se deve ora porque há uma comunidade
carente de informações a respeito de direitos de um modo generalizado - o que fomenta o
preconceito e a intolerância -, além da própria população LGBT, que também ignora aspectos
fundamentais de seus direitos específicos, ora porque há um certo abandono dos órgãos
públicos no que se refere à proteção desses direitos de forma mais direta, o que pode ser
observado pelo alto índice de violência real e simbólica à essa população. Desse modo, o
projeto pretende mapear e levantar dados acerca da população LGBT e de suas demandas,
desenvolver mecanismos de sensibilização da comunidade valadarense em relação aos
direitos LGBT, por meio de debates públicos, já iniciados pelo Núcleo de Debates sobre
Diversidades e Identidades (NUDIs), além de qualificar políticas públicas voltadas à
população LGBT e de formular propostas de políticas afirmativas, apresentando-as ao final
em audiência pública.
Contato: tayara.lemos@ufjf.edu.br

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade-casos de supostos pais falecidos
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Rosana Ribeiro Felisberto
Vice-coordenador: Fernanda Henrique Cupertino Alcântara
Equipe: Jamir Calili Ribeiro, Marconi Fernandes Cunha Neto
Resumo: O Projeto Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade visa auxiliar na
promoção do reconhecimento de paternidade como um direito humano, qual seja, o de
filiação e vinculação familiar. Para tanto, parcerias com o poder judiciário, poder
administrativo municipal, organizações de classe, como a OAB, entre outros, foram
construídas para que a implementação do referido projeto ocorra de forma adequada e
atendendo de modo devido aos anseios e características locais. De sua parte, os docentes, os
TAEs e discentes do Departamento de Direito da UFJF/GV promoverão o trabalho de
organização dos dados auferidos, atenderão demandas voluntárias, farão a Campanha de
Sensibilização e Informação sobre o tema, e, principalmente, promoverão as ações
necessários para os procedimentos judiciais de reconhecimento de paternidade em casos em
que o suposto pai seja falecido. Os processos judiciais terão acompanhamento dos
orientadores (docentes e TAE's) e dos discentes envolvidos no projeto.
Contato: roribeirof@yahoo.com.br

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Fernanda Henrique Cupertino Alcântara
Vice-coordenador: André Drumond Mello Silva
Equipe: Adamo Dias Alves
Resumo: O Projeto Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade visa auxiliar na
promoção do reconhecimento de paternidade como um direito humano, qual seja, o de
filiação e vinculação familiar. Para tanto, parcerias com o poder administrativo municipal,
organizações de classe, como a OAB, o poder judiciário local, e o Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos Humanos, Pastorais da Criança e da Família, entre outros, foram
construídas para que a implementação do referido projeto ocorra de forma adequada e
atendendo de modo devido aos anseios e características locais. De sua parte, os docentes, os
TAEs e discentes do Departamento de Direito da UFJF/GV promoverão o trabalho de
organização dos dados auferidos, atenderão demandas voluntárias, farão a Campanha de
Sensibilização e Informação sobre o tema, promoverão mediação e reconhecimento
voluntário. Caso o reconhecimento voluntário não ocorra os orientadores do projeto abrirão e
acompanharão os processos de investigação de paternidade.
Contato: alcantaraconsultorias@gmail.com

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade por adoção
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Jamir Calili Ribeiro
Vice-coordenador: Fernanda Henrique Cupertino Alcântara
Equipe: Rosana Ribeiro Felisberto
Resumo: O Projeto Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade pela Adoção e pela
via da socioafetividade integra um projeto mais amplo de reconhecimento de paternidade
devolvido pela UFJF, Campus de Governador Valadares, visando auxiliar na promoção do
reconhecimento de paternidade como um direito humano, qual seja, o de filiação e vinculação
familiar. Para tanto, parcerias com o poder administrativo municipal, organizações de classe,
como a OAB, o poder judiciário local, e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
Humanos, Pastorais da Criança e da Família, entre outros, foram construídas para que a
implementação do referido projeto ocorra de forma adequada e atendendo de modo devido
aos anseios e características locais. De sua parte, os docentes, os TAEs e discentes do
Departamento de Direito da UFJF/GV promoverão o trabalho de organização dos dados
auferidos, atenderão demandas voluntárias, farão a Campanha de Sensibilização e Informação
sobre o tema, promoverão mediação e reconhecimento voluntário. Caso o reconhecimento
voluntário não ocorra ou não seja possível, os orientadores do projeto abrirão e
acompanharão os processos de confirmação em juízo da paternidade.
Contato: jamir.calili@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Educação continuada em saúde: ações de prevenção, promoçãoe controle da
hanseniase em comunidades de alto risco na região do Médio Rio Doce
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Lucia Alves de Oliveira Fraga
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Cibele Velloso Rodrigues, Raul Marcel Gonzalez Garcia, Pauline Martins Leite
Borges, Alda Maria Soares Silveira, Maria Gabriela Parenti Bicalho
Resumo: Este projeto de extensão tem como propósito mobilizar, através da educação
continuada, as comunidades residentes em áreas de alto risco para a hanseníase na região do
Médio Rio Doce para fortalecer as ações de prevenção, promoção e controle da hanseníase.
As populações alvo deste estudo serão os professores, estudantes e seus respectivos
famíliares, bem como os agentes de saúde vinculados às Estratégias de Saúde da Família
(ESFs) localizadas nos bairros Atalaia, Asteca e Ipê do município de Governador Valadares.
Pretende também representar para o curso de Medicina da UFJF campus GV uma
oportunidade de atender ao preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em Medicina no que se refere à formação das competências de educação em saúde
e comunicação. A metodologia proposta inclui integrar os resultados da pesquisa relativos ao
diagnóstico e acompanhamento de contatos domiciliares da hanseníase com ações educativas
em seus vários aspectos: transmissão, manifestações clínicas, métodos de diagnóstico,
prevenção e tratamento da doença. Esses aspectos são considerados a partir de uma
perspectiva abrangente, reconhecendo a indissociabilidade entre os elementos biológicos e
sociais na configuração da saúde e da doença. Estas atividades acontecerão no âmbito das
escolas com a participação dos professores, equipes de profissionais da educação, dos
servidores e familiares dos escolares. Além disso, as equipes de saúde da família estarão
envolvidas dentro da proposta de capacitação de recursos humanos com ênfase no
diagnóstico e controle da doença. Vale ressaltar que estudantes do curso de Medicina da
UFJF- Campus Governador Valadares (GV), participarão das equipes e receberão
treinamento para suspeição diagnóstica de casos de hanseníase. Espera-se com a realização
desse projeto contribuir para uma maior difusão do conhecimento sobre a hanseníase, além de
auxiliar na identificação de casos suspeitos que serão encaminhados aos Postos de Saúde
(ESF), para diagnóstico definitivo e tratamento de casos confirmados. Prevê-se, também, a
elaboração de material educativo como cartilhas, folders e vídeos que facilitarão o processo
de aprendizagem em educação e saúde na hanseníase. Com a participação dos estudantes de
Medicina da UFJF Campus GV em todas as etapas da realização do projeto, pretende-se

contribuir para uma formação contextualizada que atenta às características epidemiológicas
locais.
Contato: luciaalves.fraga@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Educação e tratamento para pacientes com ronco e sindrome da apnéia obstrutiva do
sono em Governador Valadares
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Roberta Passos do Espírito Santo
Vice-coordenador: Maria das Graças Afonso Miranda Chaves
Equipe: Não possui
Resumo: Visa alertar a população em geral sobre o risco da Sindrome da Apnéia Obstrutiva
do sono na saúde e na qualidade de vida da população. Ministrar cursos, palestras sobre
hábitos que são prejudiciais e aumentam a SAOS. Será fornecido tratamento odontológico
com aparelho de avanço mandibular para tratamento de ronco e apnéia somente após as
instalações das clínicas em Governador Valadares. Evitando um tratamento mais invasivo
como o cirúrgico. Melhorando a qualidade de vida desses pacientes e consequentemente
diminuindo as complicações posteriores como hipertensão arterial sistêmica, insuficiência
cardíaca esquerda, infarto do miocárdio, arritmias, hipertensão pulmonar, depressão,
alterações de personalidades, memória, aprendizado, maior probabilidade de se envolver em
acidentes de transito e acidentes de trabalho. O processo ensino/aprendizagem se dará sob
forma de multidisciplinar e específico; seminários, produção de conhecimento científico e
implementação e consolidação de linhas de pesquisa sobre produtos inovadores da sindrome
da apneia obstrutiva. Conclui-se que as atividades norteadoras deste projeto são capazes de
promover a saúde em geral do grupo em questão e também de favorecer a inserção
profissional do graduando no setor público e privado gerando uma visão crítica do
aprendizado.
Contato: roberta.passos@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Equipe Sala de Espera: trabalho multiprofissional em Unidades de Atenção Primária
à Saúde (UAPS) de Governador Valadares - Enfoque em medicina
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Maria Gabriela Parenti Bicalho
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov
Resumo: A saúde deve ser compreendia no seu sentido mais amplo, de um completo bem
estar físico, mental e social. Nesse sentido, o indivíduo deve receber o "atendimento integral",
com foco nas atividades preventivas e de promoção à saúde, sem prejuízo dos serviços
assistenciais. Dessa forma, um valioso momento para que este receba da equipe de saúde
informações relativas à educação em saúde faz-se durante a espera pelo atendimento na
unidade de saúde. Sendo assim, o objetivo do presente projeto é desenvolver ações
sistemáticas de caráter socioeducativas visando a promoção de cuidados à saúde dos usuários
das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Governador Valadares. Tal proposta
tem ainda por finalidade estimular a multidisciplinaridade e aproximar o ensino acadêmico da
realidade vigente, estreitando a relação entre a teoria e a prática, bem como a humanização do
atendimento. Será formada uma equipe multidisciplinar de educação em saúde composta por
professores e alunos de graduação de todas as áreas da saúde existentes na UFJF - Campus
Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Medicina).
Inicialmente, essa equipe irá desenvolver atividades em três UAPS de Governador Valadares,
abordando temas gerais, de interesse de toda a comunidade. Posteriormente, serão abordados
os temas identificados como demanda da comunidade local. Os alunos receberão treinamento
pelos professores envolvidos antes de cada atividade na unidade de saúde. Para a ação, serão
elaborados materiais didáticos (folders, cartazes, vídeos, etc.), de acordo com a necessidade
de cada tema. Após as ações, serão realizadas reuniões com a equipe para avaliação do tema,
considerando-se pontos negativos, positivos e discussões sobre o momento.
Contato: maria.gabriela@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Equipe Sala de Espera: trabalho multiprofissional em Unidades de Atenção Primária
à Saúde (UAPS) de Governador Valadares - Enfoque em Nutrição
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Maria Anete Santana Valente
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Simonton De Andrade Silveira, Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Resumo: A saúde deve ser compreendia no seu sentido mais amplo, de um completo bem
estar físico, mental e social. Nesse sentido, o indivíduo deve receber o "atendimento integral",
com foco nas atividades preventivas e de promoção à saúde, sem prejuízo dos serviços
assistenciais. Dessa forma, um valioso momento para que este receba da equipe de saúde
informações relativas à educação em saúde faz-se durante a espera pelo atendimento na
unidade de saúde. Sendo assim, o objetivo do presente projeto é desenvolver ações
sistemáticas de caráter socioeducativas visando a promoção de cuidados à saúde dos usuários
das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Governador Valadares. Tal proposta
tem ainda por finalidade estimular a multidisciplinaridade e aproximar o ensino acadêmico da
realidade vigente, estreitando a relação entre a teoria e a prática, bem como a humanização do
atendimento. Será formada uma equipe multidisciplinar de educação em saúde composta por
professores e alunos de graduação de todas as áreas da saúde existentes na UFJF - Campus
Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Medicina).
Inicialmente, essa equipe irá desenvolver atividades em três UAPS de Governador Valadares,
abordando temas gerais, de interesse de toda a comunidade. Posteriormente, serão abordados
os temas identificados como demanda da comunidade local. Os alunos receberão treinamento
pelos professores envolvidos antes de cada atividade na unidade de saúde. Para a ação, serão
elaborados materiais didáticos (folders, cartazes, vídeos, etc.), de acordo com a necessidade
de cada tema. Após as ações, serão realizadas reuniões com a equipe para avaliação do tema,
considerando-se pontos negativos, positivos e discussões sobre o momento.
Contato: anete.valente@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Equipe Sala de Espera: trabalho multiprofissional em Unidades de Atenção Primária
à Saúde (UAPS) de Governador Valadares - Enfoque em Odontologia
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Luiz Eduardo de Almeida
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Resumo: A saúde deve ser compreendia no seu sentido mais amplo, de um completo bem
estar físico, mental e social. Nesse sentido, o indivíduo deve receber o "atendimento integral",
com foco nas atividades preventivas e de promoção à saúde, sem prejuízo dos serviços
assistenciais. Dessa forma, um valioso momento para que este receba da equipe de saúde
informações relativas à educação em saúde faz-se durante a espera pelo atendimento na
unidade de saúde. Sendo assim, o objetivo do presente projeto é desenvolver ações
sistemáticas de caráter socioeducativas visando a promoção de cuidados à saúde dos usuários
das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Governador Valadares. Tal proposta
tem ainda por finalidade estimular a multidisciplinaridade e aproximar o ensino acadêmico da
realidade vigente, estreitando a relação entre a teoria e a prática, bem como a humanização do
atendimento. Será formada uma equipe multidisciplinar de educação em saúde composta por
professores e alunos de graduação de todas as áreas da saúde existentes na UFJF - Campus
Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Medicina).
Inicialmente, essa equipe irá desenvolver atividades em três UAPS de Governador Valadares,
abordando temas gerais, de interesse de toda a comunidade. Posteriormente, serão abordados
os temas identificados como demanda da comunidade local. Os alunos receberão treinamento
pelos professores envolvidos antes de cada atividade na unidade de saúde. Para a ação, serão
elaborados materiais didáticos (folders, cartazes, vídeos, etc.), de acordo com a necessidade
de cada tema. Após as ações, serão realizadas reuniões com a equipe para avaliação do tema,
considerando-se pontos negativos, positivos e discussões sobre o momento.
Contato: luiz.almeida@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Equipe Sala de Espera: trabalho multiprofissional em Unidades de Atenção Primária
à Saúde (UAPS) de Governador Valadares - Inserção da Fisioterapia
Unidade: Depto de Fisioterapia
Coordenador: Katy Andrade Monteiro Zacaron
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Resumo: A saúde deve ser compreendia no seu sentido mais amplo, de um completo bem
estar físico, mental e social. Nesse sentido, o indivíduo deve receber o "atendimento integral",
com foco nas atividades preventivas e de promoção à saúde, sem prejuízo dos serviços
assistenciais. Dessa forma, um valioso momento para que este receba da equipe de saúde
informações relativas à educação em saúde faz-se durante a espera pelo atendimento na
unidade de saúde. Sendo assim, o objetivo do presente projeto é desenvolver ações
sistemáticas de caráter socioeducativas visando a promoção de cuidados à saúde dos usuários
das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Governador Valadares. Tal proposta
tem ainda por finalidade estimular a multidisciplinaridade e aproximar o ensino acadêmico da
realidade vigente, estreitando a relação entre a teoria e a prática, bem como a humanização do
atendimento. Será formada uma equipe multidisciplinar de educação em saúde composta por
professores e alunos de graduação de todas as áreas da saúde existentes na UFJF - Campus
Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Medicina).
Inicialmente, essa equipe irá desenvolver atividades em três UAPS de Governador Valadares,
abordando temas gerais, de interesse de toda a comunidade. Posteriormente, serão abordados
os temas identificados como demanda da comunidade local. Os alunos receberão treinamento
pelos professores envolvidos antes de cada atividade na unidade de saúde. Para a ação, serão
elaborados materiais didáticos (folders, cartazes, vídeos, etc.), de acordo com a necessidade
de cada tema. Após as ações, serão realizadas reuniões com a equipe para avaliação do tema,
considerando-se pontos negativos, positivos e discussões sobre o momento.
Contato: katy.andrade.3g@gmail.com

Área temática: Saúde
Título: Equipe Sala de Espera: trabalho multiprofissional em Unidades de Atenção Primária
à Saúde (UAPS) de Governador Valadares - Enfoque em Farmácia
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Vice-coordenador: Leonardo Meneghin Mendonça
Equipe: Fabiano Freire Costa, Katy Andrade Monteiro Zacaron, Karen Luise Lang, Rodrigo
Luiz Fabri, Vinicius De Almeida Vieira, Maria Anete Santana Valente
Resumo: A saúde deve ser compreendia no seu sentido mais amplo, de um completo bem
estar físico, mental e social. Nesse sentido, o indivíduo deve receber o "atendimento integral",
com foco nas atividades preventivas e de promoção à saúde, sem prejuízo dos serviços
assistenciais. Dessa forma, um valioso momento para que este receba da equipe de saúde
informações relativas à educação em saúde faz-se durante a espera pelo atendimento na
unidade de saúde. Sendo assim, o objetivo do presente projeto é desenvolver ações
sistemáticas de caráter socioeducativas visando a promoção de cuidados à saúde dos usuários
das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Governador Valadares. Tal proposta
tem ainda por finalidade estimular a multidisciplinaridade e aproximar o ensino acadêmico da
realidade vigente, estreitando a relação entre a teoria e a prática, bem como a humanização do
atendimento. Será formada uma equipe multidisciplinar de educação em saúde composta por
professores e alunos de graduação de todas as áreas da saúde existentes na UFJF - Campus
Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Medicina).
Inicialmente, essa equipe irá desenvolver atividades em três UAPS de Governador Valadares,
abordando temas gerais, de interesse de toda a comunidade. Posteriormente, serão abordados
os temas identificados como demanda da comunidade local. Os alunos receberão treinamento
pelos professores envolvidos antes de cada atividade na unidade de saúde. Para a ação, serão
elaborados materiais didáticos (folders, cartazes, vídeos, etc.), de acordo com a necessidade
de cada tema. Após as ações, serão realizadas reuniões com a equipe para avaliação do tema,
considerando-se pontos negativos, positivos e discussões sobre o momento.
Contato: pamela.souza@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Grupo de Estudos da Pessoa Idosa (GEPI): ações de capacitação para atenção à saúde
na terceira idade.
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Clarice Lima Álvares da Silva
Vice-coordenador: Stefany Bruno de Assis Cau
Equipe: Maria Cristina De Albuquerque Barbosa, Andreia Peraro Do Nascimento, Regina
Gendzelevski Kelmann, Lina Rodrigues De Faria, Luciana Karen Calabria
Resumo: A formação de profissionais de saúde interessados e capacitados para o
atendimento da população idosa está relacionada as atividades teórico-práticas que permitam
a compreensão do processo de envelhecimento e suas repercussões biopsicossociais,
partindo-se do princípio interdisciplinar do processo saúde-doença neste grupo populacional.
O objetivo deste projeto é promover a discussão e a análise crítica e científica acerca do
processo de envelhecimento e o aumento da população idosa no país e seu impacto sobre
condições de saúde e qualidade de vida deste grupo populacional. O grupo de estudos será
pautado na proposta de Motta e colaboradores, sendo desenvolvido a partir dos desafios
encontrados na prática, buscando a discussão de especificidades relacionadas à atenção do
idoso sob os aspectos sociodemográficos, econômicos e de saúde, buscando o atendimento
das demandas sociais de prestação de serviço, pesquisa e políticas públicas voltadas para a
população idosa. Suas atividades são voltadas a alunos de graduação e pós-graduação da
Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares e outras
instituições de ensino/pesquisa parceiras, bem como aos profissionais da área de saúde que
atuem ou tenham o interesse em atuar com atividades voltadas à população idosa. Serão
realizadas atividades de divulgação do grupo de estudo, com abertura das inscrições para a
participação de alunos e profissionais de saúde do município. As atividades do grupo de
estudos serão baseadas na discussão de artigos e documentos oficiais (informes técnicos,
relatórios, dissertações e tese) sobre o processo de envelhecimento e aspectos
socioeconômicos, demográficos e de saúde (em seus mais diversos eixos) da população idosa.
Ainda, o grupo se propõe à discussão de novas ideias, com posterior desenvolvimento de
projetos de pesquisa e extensão envolvendo a população idosa. Busca-se então o
desenvolvimento de habilidades com vistas a formação profissional com perfil
gerontologista.
Contato: clarice.silva@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Hortaliças Não-Convencionais e Educação Alimentar Sustenatável em Governador
Valadares
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira
Vice-coordenador: Simonton de Andrade Silveira
Equipe: Gustavo Taboada Soldati
Resumo: Hortaliças Não Convencionais são espécies de plantas alimentares tradicionais
presentes em pratos típicos regionais, tratadas como tabus alimentares ou alimentos
emergenciais em diferentes grupos humanos, sendo importantes na expressão cultural dessas
populações. Neste contexto, a conservação e a divulgação da diversidade de espécies vegetais
comestíveis é estratégia chave para a Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,
proporcionando alternativas para o abastecimento de alimentos diversificados e nutritivos de
grande valor histórico e cultural. Os valores alimentícios das chamadas Plantas Alimentícias
Não-Convencionais precisam ser melhor estudados e divulgados. Portanto, é necessária uma
intensa campanha educativa em prol de hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis,
incentivando a diversificação dos recursos vegetais utilizados na alimentação, incluindo
espécies nativas e ruderais com valor nutritivo. Este projeto tem como objetivo geral
incentivar e promover reflexões sobre hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis por meio
da divulgação da diversidade de Plantas Alimentícias Não-Convencionais na comunidade
universitária da UFJF e em escolas da rede pública municipal de Governador Valadares.
Contato: reinaldo.duque@ufjf.edu.br

Área temática: Comunicação
Título: Implementação do Índice de Preços ao Consumidor de Governador Valadares IPC-GV
Unidade: Depto de Economia
Coordenador: Thiago Costa Soares
Vice-coordenador: Luckas Sabioni Lopes
Equipe: Luckas Sabioni Lopes, John Leno Castro Dos Santos, Adriano Provezano Gomes,
Michele Cristina Valentino
Resumo: Sabe-se que indicadores econômicos são cruciais para a formulação de políticas
públicas e para medir o bem estar social. Nesse sentido, o objetivo deste projeto é
desenvolver um índice de preços ao consumidor na cidade de Governador Valadares
(IPC-GV). Metodologicamente, far-se-á uma Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) para
sustentar os pesos dos bens, produtos e serviços na cesta das famílias valadarenses. Em
paralelo à implementação da POF, que é uma pesquisa de médio prazo, pretende-se
desenvolver indicadores paralelos ao IPC-GV, dados pela evolução da cesta básica e pela
ração essencial mínima regional proposta pelo DIEESE.
Contato: thiago.costa@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Implementação do Núcleo Transdisciplinar de Estudos Indígenas - NUTEI
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Patrícia Aparecida Baumgratz de Paula
Vice-coordenador: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira
Equipe: Simonton De Andrade Silveira, Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov, Nizia Araujo
Vieira Almeida, Gabriela Cristina Braga Navarro, Carlos Henrique Fonseca, Maria Cristina
De Albuquerque Barbosa
Resumo: A questão indígena tem sido foco de muitas discussões, além de ser considerado
um tema contemporâneo, demanda estudos em diferentes áreas do saber, que poderão
viabilizar o conhecimento e a garantia dos direitos desse público específico. Dentre estes,
destacam-se a questão da saúde, da territorialidade e da segurança alimentar dos povos
indígenas. Além disto, muitas destas etnias fazem parte do entorno da Universidade Federal
de Juiz de Fora/Campus Governador Valadares (UFJF/GV), o que possibilita uma articulação
dos saberes da comunidade acadêmica, dos atores sociais envolvidos nesse processo e dos
povos indígenas. O objetivo principal deste projeto é aproximar a (UFJF/GV), das questões
relacionadas aos indígenas do estado de Minas Gerais. Para tanto, pretende-se, a princípio,
realizar o 1o Seminário Transdisciplinar em Estudos Indígenas da UFJF/GV, ponto de partida
para futuras ações com esse grupo populacional. Esse projeto terá como público alvo os
docentes, discentes, povos indígenas, técnicos administrativos em educação (TAE) e demais
interessados. Maiores informações pelo email: patrícia.paula@ufjf.edu.br
Contato: patrícia.paula@ufjf.edu.br

Área temática: Trabalho
Título: Juventude e Trabalho: Impacto da Juventude na renda Domiciliar e na Economia
Local
Unidade: Depto de Economia
Coordenador: Luiz Eduardo Simões de Souza
Vice-coordenador: Maria De Fatima Silva do Carmo Previdelli
Equipe: Não possui
Resumo: Este projeto visa criar uma base de dados sobre a inserção da juventude no
ambiente econômico valadarense. Contando com o apoio da Prefeitura Municipal de
Governador Valadares, através do programa Pro-Jovem, da Secretaria de Cultura, Esportes,
Lazer e Juventude, este projeto visa subsidiar o poder público através da análise de dados
empíricos quantitativos e qualitativos para a formulação e elaboração de políticas públicas,
agindo através de ações sociais acadêmicas e de divulgação na mídia local, visando atender
não apenas a comunidade acadêmica da UFJF - campus GV, mas também a população da
cidade. .O projeto será realizado na Casa da Cidadania, da Secretaria de Cultura, Esportes,
Lazer e Juventude, ao longo da semana, em horário comercial. Telefone para informações:
(33) 3271 -3233.
Contato: luiz.simoes@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Juventude, segurança, perspectivas e criminalidade em Governador Valadares
Unidade: Depto de Economia
Coordenador: Luiz Eduardo Simões de Souza
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: Estudo das causas e efeitos da violência sobre a juventude valadarense, da
perspectiva da análise socioeconômica.
Contato: luiz.simoes@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Levantamento de plantas medicinais utilizadas no município de Governador
Valadares, MG para o tratamento do câncer
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Karen Luise Lang
Vice-coordenador: Rodrigo Luiz Fabri
Equipe: Fabiano Freire Costa, Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Leonardo Meneghin
Mendonça, Ydia Mariele Valadares
Resumo: As plantas medicinais representam uma importante ferramenta na promoção da
saúde, e o conhecimento sobre sua utilização vem sendo transmitido desde as antigas
civilizações até hoje, tornando-se uma prática comum na medicina popular. Através da
valorização do conhecimento tradicional é possível reconhecer e preservar plantas
potencialmente importantes e assim, aliado ao conhecimento científico, contribuir na busca
de novos medicamentos, farmacoterápicos e especialmente fitoterápicos. Diante disso, o
objetivo desse trabalho é realizar um levantamento e catalogar as espécies vegetais
medicinais utilizadas pela população de Governador Valadares/MG no tratamento do câncer.
A coleta das informações será feita por meio de um questionário e posteriormente uma
amostra de cada espécie será coletada, identificada e depositada no herbário da UFJF. Os
dados obtidos permitirão conhecer um pouco mais do uso tradicional de plantas pela
comunidade e obter informações sobre as partes utilizadas, formas de preparo, posologia e
locais de obtenção.
Contato: karen.lang@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Levantamento etnobotânicos de plantas medicinais utilizadas como anti-infecciosas,
anti-inflamatórias e cicatrizantes pela população do município de Governador Valadares/MG:
Uma interface entre alunos e professores da UFJF/GV e UNIVALE
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Karen Luise Lang
Vice-coordenador: Karen Luise Lang
Equipe: Angelo Márcio Leite Denadai, Leonardo Meneghin Mendonça, Reinaldo Duque
Brasil Landulfo Teixeira, Ydia Mariele Valadares, Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Resumo: As plantas medicinais representam uma importante ferramenta na promoção da
saúde, tanto para as populações do meio rural, tanto do meio urbano. A etnobotânica constitui
um dos primeiros passos para a preservação das informações ligadas ao conhecimento
tradicional sobre a utilização das diversas espécies medicinais, como também à preservação
ambiental e manutenção das espécies utilizadas por uma comunidade. O objetivo desse
trabalho é fazer um levantamento e catalogar as espécies vegetais medicinais utilizadas em
Governador Valadares/MG como "antibiótico natural", anti-inflamatório e cicatrizante. A
coleta das informações será feita por meio de um questionário e posteriormente uma amostra
de cada espécie será coletada, identificada e tombada no herbário da instituição. Com esses
dados poderemos conhecer um pouco mais do uso tradicional de plantas pela comunidade e
obter informações sobre as partes utilizadas, formas de preparo e sua posologia.
Contato: karen.lang@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Mapeamento do desenolvimento sócioeconômico da região de Governador
Valadares-MG.
Unidade: Depto de Economia
Coordenador: Hilton Manoel Dias Ribeiro
Vice-coordenador: Marcílio Zanelli Pereira
Equipe: Suzana Quinet De Andrade Bastos, Ricardo Da Silva Freguglia, Lourival Batista De
Oliveira Junior, Fernando Salgueiro Perobelli
Resumo: As questões ligadas ao desenvolvimento local de determinadas região são
estudadas constantemente por diversos pesquisadores e agentes responsáveis pela aplicação
de políticas públicas. Esses tentam criar uma panacéia para solucionar todos os gargalos
existentes no tocante ao fraco desempenho dos indicadores socioeconômicos. O objetivo
desta pesquisa é construir uma base de informações e análises sobre a estrutura produtiva e
do mercado de trabalho-educação da região de Governador Valadares, contribuindo para a
instalação de um Núcleo de Pesquisas Regionais no Departamento de Economia da UFJF Campus GV. A região mineira do Vale do Rio Doce está localizada na divisão do estado
justamente onde se tem um norte menos desenvolvido, na fronteira com o nordeste do estado;
e o sul mais desenvolvido, contemplando a região metropolitana do Vale do Aço. O
município de Governador Valadares, cidade polo da microrregião de mesmo nome composta
por 25 municípios, tem características de cidade média, polarizando relativamente seus
municípios vizinhos, principalmente na prestação de serviços nas áreas de educação, saúde e
comércio. As metodologias a serem empregadas serão o levantamento de Dados Primários e
Secundários; Construção de indicadores de Localização da Estrutura produtiva; indicador de
potencialidade dos municípios; Análise do nível educacional; Análise do Mercado de
Trabalho; Análise Exploratória de Dados Espaciais - AEDE; e Análise Multivariada. O local
para realização do projeto é no município de Governador Valadares - MG, na UFJF Campus
GV, promovendo a integração entre os departamentos de Economia de ambos os Campus.
Por fim, pretende-se iniciar a articulação entre o Departamento de Economia da UFJF Campus GV e as demais organizações da região de Governador Valadares com intuito de
fortalecer as parcerias entre o Ensino Superior instalado, a Sociedade Civil, as empresas, o
Poder Público municipal, dentre outros.
Contato: hilton.manoel@ufjf.edu.br

Área temática: Trabalho
Título: Mercado de alimentação local: promovendo os produtos da Feira da Agricultura
Familiar
Unidade: Depto de Administração
Coordenador: Solange Riveli de Oliveira
Vice-coordenador: Diego Fiel Santos
Equipe: Não possui
Resumo: O projeto Mercado de alimentação local: promovendo os produtos da Feira da
Agricultura Familiar tem como objetivo promover e fortalecer a divulgação e
comercialização dos produtos da Feira de Agricultura Familiar de Governador Valadares.
Juntamente com a ACOMFAFA (Associação de Cooperação Mista de Feirantes da
Agricultura Familiar Agroecológica) o intuito é continuar fazendo um trabalho de
fortalecimento usando as próprias características dos produtores e dos seus produtos. Além
do ambiente de comercialização da feira são vislumbradas ainda condições para ampliar o
canal de distribuição dos agricultores feirantes, tendo como base o potencial de oferta desses
agricultores e boas práticas utilizadas por outras associações de produtores rurais de
Governador Valadares. Estão sendo promovidos, de acordo com os limites e características
do grupo de produtores, ocasiões para conversas e discussões para que os próprios feirantes
relatem o conhecimento e experiências, para que haja troca de saberes. Concomitantemente,
estão sendo desenvolvidas ações que busquem a divulgação e promoção da feira enquanto
mercado de alimentação local e valorização do trabalho e características dos produtores
rurais.
Contato: solangeriveli.oliveira@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Metodologia para preceptores do PET-Saúde Redes
Unidade: Depto de Fisioterapia
Coordenador: Camila Teixeira Vaz
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: Este projeto tem como objetivo capacitar os preceptores do PET-Saúde Redes da
UFJF-Campus Governador Valadares com relação à metodologia da pesquisa científica.
Contato: camila.vaz@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Maria Cristina de Albuquerque Barbosa
Vice-coordenador: Lina Rodrigues de Faria
Equipe: Pollyanna Costa Cardoso Pires, Andreia Peraro do Nascimento, Regina
Gendzelevski Kelmann, Clarice Lima Álvares Da Silva, Roberta Passos do Espírito Santo,
Stefany Bruno de Assis Cau, Luciana Karen Calabria
Resumo: O processo de envelhecimento no ser humano possui características multifatoriais.
É um problema complexo que abrange fatores biológicos, psicológicos e sociais. O processo
gera efeitos que podem evoluir para a irreversibilidade, em uma seqüência que se inicia com
a perda de capacidade funcional, causando dependência nas atividades de vida diária. O estilo
de vida do idoso associado ao processo de envelhecimento pressupõe o surgimento de
doenças crônicas, que têm gerado um número excessivo de incapacidades. Assim, o
profissional de saúde deve promover e coordenar ações que incluam a educação e a promoção
da saúde e a prevenção de sequelas. Todas as ações do NEPI são contempladas de forma
dinâmica por interfaces específicas e abrangentes que buscam atender as demandas e
necessidades da população idosa, contribuindo para melhora da qualidade de vida e de suas
condições de saúde.
Contato: cristina.albuquerque@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: O Direito e as contingências
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Fernanda Henrique Cupertino Alcântara
Vice-coordenador: Adamo Dias Alves
Equipe: Kelly Cristine Baião Sampaio
Resumo: O Projeto de Extensão O Direito e as Contingências consiste em um circuito de
palestras proferidas por autoridades locais, da região do Leste de Minas, com formação de
bacharelado em Direito, a partir de temas diversos, escolhidos por estas, e relacionados a uma
análise acerca da relação entre a academia e o exercício prático da profissão na qual atuam. O
público-alvo são os discentes do curso de Direito do Campus de Governador Valadares e as
palestras ocorrem a cada 15 dias, durante o período letivo.
Contato: fernanda.alcantara@ufjf.edu.br

Área temática: Trabalho
Título: O mercado farmacêutico e boas práticas de gestão: um passo na construção da
Farmácia Universitária UFJF/GV
Unidade: Depto de Administração
Coordenador: Solange Riveli de Oliveira
Vice-coordenador: Alcielis de Paula Neto
Equipe: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Resumo: O presente projeto está sendo desenvolvido pelo curso de administração em
parceria com o curso de farmácia. O objetivo é dar continuidade na busca da promover boas
práticas de gestão no mercado farmacêutico e colaborar para a ação extensionista da farmácia
universitária na cidade de Governador Valadares. A partir do conhecimento do mercado
farmacêutico e suas peculiaridades serão promovidos encontros para abordar boas práticas de
gestão. Diante disso, é também o intuito promover, através de encontros e oportunidades de
troca de conhecimento buscando compreender o mercado farmacêutico de Governador
Valadares. O local a ser utilizado será o prédio da Faculdade Pitágoras. O projeto será
executado também no mercado farmacêutico de uma forma geral, junto aos consumidores,
comerciantes e proprietários.
Contato: solangeriveli.oliveira@ufjf.edu.br

Área temática: Direitos humanos e justiça
Título: Observatório do Orçamento Público de Governador Valadares
Unidade: Depto de Ciências Contábeis
Coordenador: Bruno Franco Alves
Vice-coordenador: Marina Oliveira Guimarães
Equipe: Mariana Luisa da Costa Lage, Eder Marques de Azevedo, Anderson de Oliveira
Reis, Diego Fiel Santos
Resumo: O projeto de extensão Observatório do Orçamento Público de Governador
Valadares tem como escopo articular professores e estudantes da UFJF com as associações de
moradores de Governador Valadares de forma a constituir um espaço de referência para
observação, estudo, reflexão e participação no processo orçamentário municipal, com a
capacitação mútua entre atores universitários e não universitários visando a atuação desses
atores na elaboração e fiscalização do orçamento municipal. A partir de oficinas, mini-cursos,
debates e reflexões sobre o orçamento público e as necessidades da comunidade valadarense
buscar-se-á ampliar o grau de participação popular nos processos políticos que permeiam o
orçamento do Município de forma a aumentar a influência desses setores sociais na discussão
sobre as políticas públicas e na gestão dos recursos municipais.
Contato: observatoriogv@gmail.com

Área temática: Educação
Título: Organização e planejamento sustentável da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Governador Valadares.
Unidade: Depto de Ciências Contábeis
Coordenador: Schirley Maria Policário
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz, Nadia Carvalho, Débora Vargas Ferreira Costa,
Raquel Berger Deorce
Resumo: A proposta do curso de Ciências Contábeis da UFJF - Campus GV é oferecer um
projeto interdisciplinar que possa prestar assessoria administrativa e estratégica, para que a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Governador Valadares possa
conseguir realizar sua missão com tranquilidade e eficácia. O projeto será desenvolvido
privilegiando uma metodologia participativa, de forma a envolver todos os gestores,
comunidade, alunos e colaboradores para que se consiga uma parceria mutua. As atividades
previstas para o projeto estruturam-se da seguinte forma: 1. Análise do perfil dos gestores e
colaboradores, treinamentos e cursos; 2. Análise da situação da Empresa; 3. Elaboração da
estratégia mercadológica; e por último a execução do planejamento Estratégico. Este projeto
visa contribuir para a reflexão da entidade como um todo, em relação ao seu ambiente, numa
perspectiva de futuro, adquirindo uma nova mentalidade social empreendedora,
apoderando-se do planejamento estratégico no seu cotidiano. O Planejamento é uma
ferramenta gerencial que proporciona a sensibilidade para identificar, ao longo do tempo,
ações necessárias ao enfrentamento de desafios institucionais que devem ser vencidos. As
entidades têm passado por estes desafios, necessitam ter uma visão clara dos objetivos e
estratégias a que se propõe. Diante disto, as organizações do terceiro setor precisam
profissionalizar-se, tendo a consciência e a clareza do que pretende realizar, enquanto projeto
coletivo percebido por todos, conferindo coerência ao exercício das escolhas,
fundamentalmente para a integridade e sustentabilidade da entidade. A execução do projeto,
será in loco, portanto na APAE de Governador Valdares, e também no âmbito da UFJF, seja
sala da coordenação de Ciências Contábeis na sala dos professores. Buscar-se-á ter encontros
com a orientadora semanalmente com horários pré definidos entre os colaboradores e
parceiros do projeto.
Contato: schirley.policario@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Orientação e apoio a pacientes com câncer de mama em tratamento na
ONCOLESTE/Governador Valadares.
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Luciana Bastos Rodrigues
Vice-coordenador: Alda Maria Soares Silveira
Equipe: Não possui
Resumo: Esse trabalho tem por objetivo orientar pacientes da clínica Oncológica de
Governador Valadares, ONCOLESTE acometidas com câncer de mama através de palestras e
do preparo de um material informativo contendo informações básicas sobre a doença e seu
tratamento, orientações nutricionais, hábitos de vida valorizando a saúde da mulher, a
qualidade de vida e os cuidados para profilaxia das complicações do tratamento e avaliação
das reações adversas à quimioterapia. Além da orientação das pacientes serão avaliados o
acompanhamento psicológico das pacientes em tratamento.
Contato: lu.bastosr@gmail.com

Área temática: Cultura
Título: Perspectivas do Emprego e renda para a Juventude em Governador Valadares
Unidade: Depto de Economia
Coordenador: Luiz Eduardo Simões de Souza
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Carolina Rodrigues Corrêa Ferreira
Resumo: Realização de pesquisa empírica sobre as expectativas hodiernas da juventude em
Governador Valadares, quanto à renda e emprego.
Contato: luiz.simoes@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Perspectivas futuras da Juventude em Governador Valadares
Unidade: Depto de Economia
Coordenador: Luiz Eduardo Simões de Souza
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Maria De Fatima Silva do Carmo Previdelli
Resumo: Pesquisa sobre as condições e perspectivas dos jovens em Governador Valadares.
Contato: luiz.simoes@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Planejamento Econômico e Financeiro da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Governador Valadares
Unidade: Depto de Ciências Contábeis
Coordenador: Raquel Berguer Deorce
Vice-coordenador: Schirley Maria Policario
Equipe: Marinette Santana Fraga, Elizangela Lourdes de Castro
Resumo: A proposta do curso de Ciências Contábeis da UFJF - Campus GV é oferecer
através de um projeto interdisciplinar assessoria financeira, administrativa e estratégica, para
que a entidade possa conseguir realizar sua missão com tranqüilidade e eficácia. O projeto
será desenvolvido privilegiando uma metodologia participativa, de forma a envolver todos os
gestores, comunidade, alunos e colaboradores para que se consiga uma parceria mutua. O
Planejamento é uma ferramenta gerencial que proporciona a sensibilidade para identificar, ao
longo do tempo, ações necessárias ao enfrentamento de desafios institucionais que devem ser
vencidos. As entidades têm passado por estes desafios, necessitam ter uma visão clara dos
objetivos e estratégias a que se propõe. Diante disto, as organizações do terceiro setor
precisam profissionalizar-se, tendo a consciência e a clareza do que pretende realizar,
enquanto projeto coletivo percebido por todos, conferindo coerência ao exercício das
escolhas, fundamentalmente para a integridade e sucesso do empreendimento. Este projeto
visa contribuir para a reflexão da entidade como um todo, em relação ao seu ambiente, numa
perspectiva de futuro, adquirindo uma nova mentalidade social empreendedora,
apoderando-se do planejamento estratégico no seu cotidiano.
Contato: raquel.berguer@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Popularização do Suporte Básico de Vida
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Paulo Roberto Rodrigues Bicalho
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Maria Gabriela Parenti Bicalho, Thiago Lorentz Pinto, Domício Antônio da Costa
Júnior
Resumo: O projeto "Popularização do Suporte Básico de Vida" oferecerá cursos, com aulas
teóricas e treinamentos práticos em manequins, para funcionários de estabelecimentos de
saúde ou afins. O projeto permitirá uma educação continuada a estas instituições, e estará
focado no aprendizado de reanimação cardiopulmonar, desobstrução de vias aéreas e
atendimento inicial ao trauma. Os cursos serão oferecidos de forma gratuita, e poderão ser
solicitados por qualquer estabelecimento prestador de serviços de saúde. O Suporte Básico de
Vida (SBV) salva vidas e diminui sequelas indesejáveis em vítimas de uma parada
cardiorrespiratória (PCR). As manobras são simples, e podem prevenir a deterioração das
funções cardíacas e neurológicas de um paciente em PCR, até a chegada do atendimento
especializado. Outras situações, como trauma e obstrução de vias aéreas, também são
atendimentos frequentes em estabelecimentos de saúde, sejam eles de urgência e emergência,
ou não. Além de acidentes que podem ocorrer na própria instituição, muitas vezes, a
população direciona a estes estabelecimentos, a ajuda momentânea para as ocorrências em
suas proximidades. Saber atuar em uma PCR e nessas situações é indispensável a um
funcionário que atue na saúde.
Contato: paulo.bicalho@ufjf.edu.br

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Revista de Direito constitucional internacional e comparado
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Siddharta Legale Ferreira
Vice-coordenador: Gabriela Cristina Braga Navarro
Equipe: Adamo Dias Alves, Guilherme Gouvêa de Figueiredo
Resumo: O projeto acontecerá na própria faculdade de direito e virtualmente por meio do
facebook, bem como através de um site e um e-mail para contato a partir do qual o projeto
receberá os artigos em fluxo contínuo, havendo editais para publicações naquela dada edição.
O link para acesso será disponibilizado no site da faculdade de direito da UFJF de Valadares,
promovendo o diálogo entre alunos, professores e a comunidade em geral acerca de temas
associados ao direito constitucional internacional e comparado.
Contato: siddhartalegale@hotmail.com

Área temática: Saúde
Título: Roda de conversa, construindo autonomia, promovendo saúde dos usuários e
familiares da RAPS. Uso racional de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Ydia Mariele Valadares
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: "Roda de conversa: construindo autonomia e promovendo saúde dos usuários e
familiares da RAPS" é um projeto em consonância com as políticas públicas da Saúde
Mental, Álcool e outras Drogas, em parceria com a Política Nacional de Humanização, que
será desenvolvido dentro da perspectiva da intersetoriedade e transversalidade abrangendo as
áreas da educação, saúde e cultura. Neste sentido, o projeto busca contribuir para a
construção da autonomia e emancipação dos usuários e familiares da RAPS. Para tanto será
utilizada como metodologia a Roda de Conversa, método de discussão que possibilita
aprofundar o diálogo com a participação democrática, a partir da riqueza que cada pessoa
possui sobre o assunto. Durante quatro meses serão abordados, nas rodas de conversa, temas
como uso racional de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, medicamentos
sintéticos, importâncias da higiene bucal, importância da atividade física, importância de uma
boa alimentação. Concluindo o projeto, cartilhas informativas serão elaboradas pelos usuários
da RAPS e seus familiares, juntamente com os professores e alunos envolvidos no projeto. As
cartilhas serão distribuídas a todos os usuários da RAPS, familiares e parceiros da RAPS.
Contato: ydia@uol.com.br

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Sistema Penal e Violência Institucional
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Guilherme Gouvêa de Figueiredo
Vice-coordenador: Daniel Mendes Ribeiro
Equipe: Adamo Dias Alves, Nara Pereira Carvalho, Tayara Talita Lemos
Resumo: O projeto de extensão Sistema Penal como violência Institucional foi idealizado
pelo Departamento de Direito da UFJF-GV e tem por objetivo fundamental Promover a
inclusão social e a minoração da violência institucional a partir da promoção de ações
vocacionadass à emancipação da "comunidade criminalizada".
Contato: guigouveaf@yahoo.com.br

Área temática: Educação
Título: Socialização da Bioquímica em Escolas Públicas de Governador Valadares-MG
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Luciana Bastos Rodrigues
Vice-coordenador: Fernanda Souza de Oliveira Assis
Equipe: Maisa Silva, David Henrique Rodrigues, Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes
Resumo: O estudo da bioquímica é de extrema importância para conhecer o metabolismo
celular, bem como as moléculas que o compõe. Muitos alunos sentem dificuldade em sua
aprendizagem por falta de aulas práticas que reforcem o ensino-aprendizagem. O projeto
"Socialização da bioquímica em escolas públicas de Governador Valadares-MG" visa levar o
conhecimento da bioquímica para alunos do segundo grau de escolas públicas de Governador
Valadares, auxiliando a aprendizagem do conteúdo abordado.
Contato: lu.bastosr@gmail.com

Área temática: Educação
Título: Utilização da rede social (Facebook) na educação: divulgação de informação sobre
boas práticas higiênico-sanitárias para estudantes, filhos de produtores rurais, na região de
Governador Valadares/MG.
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Fabiano Freire Costa
Vice-coordenador: Rodrigo Luiz Fabri
Equipe: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Leonardo Meneghin Mendonça, Karen Luise
Lang, Ydia Mariele Valadares, Ângelo Márcio Leite Denadai
Resumo: O presente projeto visa divulgar por meio de mídias/redes sociais conhecimentos
sobre boas práticas higiênico-sanitárias para famílias de produtores rurais da região de
Governador Valadares/MG. Serão cadastrados filhos de produtores rurais estudantes de
escolas da rede público/privada da região de Governador Valadares em um perfil criado no
Facebook com intuito de receberem informações diárias de linguagem simples mas de cunho
informativo sobre técnicas de boas práticas higiênico-sanitárias.
Contato: fabianofreirecosta@gmail.com

