Área temática: Saúde
Título: Ações de promoção de saúde para doenças cardiovasculares na população de
Governador Valadares-MG
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Heder José Ribeiro
Vice-coordenador: Marcus Flávio Carvalho e Carvalho
Equipe: Não possui
Resumo: As Doenças Cardiovasculares (DCVs) são um sério problema de saúde pública, e
de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), matam cerca 17,3 milhões de
pessoas em todo o mundo, podendo chegar a 23,6 milhões de óbitos numa prospecção até
2030. As DCVs são caracterizadas como alterações morfofisiológicas e bioquímicas que
afetam os vasos sanguíneos e o coração. As manifestações clínicas das DCVs começam a
surgir a partir da meia idade, entretanto essas manifestações podem ocorrer ainda na infância
ou na adolescência Estudos sugerem que os Fatores de Risco (FR), tem participação efetiva
no estabelecimento das DCVs. Dentre os fatores de risco alguns estão relacionados ao estilo
de vida, e esses são, portanto classificados como fatores de risco mutáveis, os quais podem
ser tratados. Por outro lado, os FR podem ser não mutáveis que incluem principalmente
fatores genéticos. Estudos mostram que o controle de alguns dos fatores de risco podem
reduziu de forma importante a mortalidade das DCVs.
Contato: heder.ribeiro@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Ações de promoção e de prevenção em Saúde à Pessoa com Transtorno de
Desenvolvimento na APAE de Governador Valadares – o papel social do fisioterapeuta
Unidade: Depto de Fisioterapia
Coordenador: Laura Alves Cabral
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Vanessa Cardoso Silva, Gabriela Silveira Nunes Abreu, Lina Rodrigues de Faria
Resumo: A deficiência caracteriza-se, enquanto conceito na área da saúde, como a ausência
ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Em outras palavras,
refere-se à pessoa que vivencia uma deficiência continuamente. O atendimento especializado,
seja para fins terapêuticos, seja para o aprendizado para lidar com a deficiência e desenvolver
as potencialidades em diferentes áreas, torna-se fundamental na assistência a essas pessoas e
suas famílias. As pessoas com deficiência e seus familiares apresentam necessidades e
especificidades que devem ser abordadas por uma equipe multiprofissional na qual possam
ser direcionadas as práticas para atividades conjuntas fornecendo 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
desenvolver práticas de Treinamento Funcional a fim de auxiliar as pessoas com deficiência
atendidas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Governador
Valadares, nas atividades básicas do dia-a-dia, como vestir-se, alimentar-se, associada à
promoção de uma melhor postura corporal. Pretende-se utilizar uma metodologia
participativa, de forma a envolver professores, cuidadores, pais e colaboradores para que se
consiga uma parceria mútua. Espera-se que este projeto possa contribuir para uma melhoria
na qualidade de vida desses indivíduos e suas famílias, assim como promovera participação
de alunos de graduação na proposta de contribuir para a formação de profissionais mais
sensibilizados para o cuidado em saúde. A execução do programa será in loco, portanto na
APAE de Governador Valadares, a qual atende também famílias de cidades circunvizinhas e
no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares
(UFJF-GV).
Contato: laura.cabral@ufjf.edu.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 de Farmácia
Coordenador: Raquel Tognon Ribeiro
Vice-coordenador: Clarice Lima Álvares da Silva
Equipe: Não possui
Resumo: A anemia ferropriva é a carência nutricional mais prevalente no mundo e atinge
cerca de 24% das crianças menores de dois 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: Saúde
Título: Anjos das ruas
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Lélia Cápua Nunes
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Eulilian Dias de Freitas, Thiago Lorentz Pinto
Resumo: A situação precária em que vivem as pessoas em condição de rua e os seus
desdobramentos levaram à criação de programas, como o Consultório na Rua. O projeto
Anjos das Ruas visa acompanhar a equipe multiprofissional do consultório na rua no
atendimento às pessoas em condição de rua no município de Governador Valadares-MG,
considerando suas diferentes necessidades de saúde e sociais. Para tanto, serão realizados o
acompanhamento das atividades da Equipe do Consultório na Rua, como atendimento
itinerante e estudos de caso; ações de educação em saúde; e diagnóstico de saúde e social. A
expectativa é contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população de rua
do município de Governador Valadares, além de possibilitar uma experiência que irá
enriquecer a vida acadêmica e pessoal dos alunos envolvidos.
Contato: lelia.capua@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: AOMI - Atenção Odontológica Materno Infantil
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Fernanda de Oliveira Bello Correa
Vice-coordenador: Cleverton Correa Rabelo
Equipe: Fabiola Galbiatti de Carvalho Carlo, Carlos Eduardo Pinto de Alcantara, Mariane
Floriano Lopes Santos Lacerda
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 o pré-natal odontológico, motivação para
promover a sua saúde bucal e de sua família; Oportunizar à gestante o atendimento clínico
necessário para o controle da cárie dentária e doenças periodontais; Acompanhar o bebê até
os 18 meses para avaliar fatores de risco, proporcionando às crianças atendimento
odontológico preventivo, diagnóstico precoce de lesões bucais, 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, curativas e de auto-cuidado da saúde da gestante serão desenvolvidas nos três
trimestres, continuando, assim como as demais atividades, até as crianças completarem 18
meses de idade.
Contato: fernanda.bello@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção farmacêutica: conscientização da população de governador valadares acerca
da importância dos serviços farmacêuticos a serem prestados na farmácia universitária da
UFJF|GV
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Clarissa Campos Barbosa de Castro
Vice-coordenador: Paulo Henrique Dias de Carvalho
Equipe: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Gabriella Freitas Ferreira, Liliana Batista
Vieira, Leonardo Meneghin Mendonça, Sandra Bertelli Ribeiro de Castro
Resumo: A visão mercantilista de estabelecimentos farmacêuticos levou a sociedade a
considerar que o medicamento é um produto de consumo, o que agravou o problema da
automedicação no Brasil e no mundo. Entretanto, recentemente, com a Lei 13.021/2014,
houve uma mudança no panorama nacional, com a definição da Farmácia como um
estabelecimento de saúde destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e
orientação sanitária individual e coletiva. Neste contexto, o farmacêutico deve garantir a
qualidade da dispensação de medicamentos e dos serviços prestados, além de ter um papel
imprescindível na adesão à terapêutica pelo paciente, na prevenção das interações
medicamentosas e de outros problemas relacionados a medicamentos, atividades que têm
impacto direto na qualidade de vida do paciente e no sistema de saúde. Todavia, o
farmacêutico deve, antes de tudo, trabalhar pela conscientização da população sobre a
importância da atenção farmacêutica e dos serviços farmacêuticos. Sendo assim, o objetivo
do presente projeto é desenvolver ações sistemáticas de caráter socioeducativas visando à
conscientização da população do bairro Santa Rita – Governador Valadares/MG, local onde
será implantada a Farmácia Universitária da UFJF campus Governador Valadares, quanto à
importância dos serviços e da atenção farmacêutica que serão oferecidos na Farmácia
Universitária. Tal proposta tem ainda por finalidade aproximar o ensino acadêmico da
realidade vigente, estreitando a relação entre teoria e prática, bem como humanização do
atendimento. Será formada uma equipe de professores alunos e TAEs (Farmacêuticos), que
planejará e executará ações em vias e/ou praças públicas do bairro Santa Rita. Os alunos
receberão treinamento dos professores e TAEs antes de cada ação. Para estas, serão
elaboradores materiais didáticos (folders, cartazes, etc.), de acordo com a necessidade. Após
as ações, serão realizadas reuniões com a equipe para avaliação da mesma, considerando os
pontos negativos, positivos e discussões sobre o momento.
Contato: clarissa.castro@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Atenção Preventiva e Educativa em Saúde da Pessoa com Transtorno de
Desenvolvimento na APAE de Governador Valadares - Uso Racional de Medicamentos
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Ana Leticia de Oliveira Figueiredo Alessandri
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Thiago Vinicius Avila, Patricia Aparecida Baumgratz de Paula, Gabriella Freitas
Ferreira, Liliana Batista Vieira
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. 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. O objetivo geral do
presente projeto é realizar o levantamento sobre o uso de medicamentos por pessoas com
transtorno do desenvolvimento atendidas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Governador Valadares, paralelamente ao desenvolvimento de atividades
educativas direcionadas aos cuidadores e familiares para o uso racional de medicamentos.
Esperamos que o projeto possa contribuir para uma melhor adesão do paciente ao tratamento
e uma farmacoterapia mais eficaz e segura. Adicionalmente esperamos 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 de Idosos - Uso Racional de
Medicamentos
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Ana Leticia de Oliveira Figueiredo Alessandri
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Thiago Vinicius Avila, Andreia Peraro do Nascimento, Regina Gendzelevski
Kelmann, Patricia Aparecida Baumgratz de Paula, Gabriella Freitas Ferreira, Liliana Batista
Vieira
Resumo: O envelhecimento é um processo fisiológico natural a que está sujeito todo ser
humano. 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. Assim, será
feito um levantamento sobre o uso de medicamentos por idosos participantes de atividades no
Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (SESC-MG) de Governador Valadares,
paralelamente ao desenvolvimento de atividades educativas direcionadas aos idosos para o
uso racional de medicamentos. Esperamos que o projeto possa contribuir para uma melhor
adesão do paciente ao tratamento e uma farmacoterapia mais eficaz e segura. Adicionalmente
esperamos 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 do idoso: Interface Atividade Física para
Prevenção e Tratamento de Doenças Cardiometabólicas.
Unidade: Depto de Educação Física
Coordenador: Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: O processo de envelhecimento no ser humano possui características multifatoriais.
É um problema complexo que abrange fatores biológicos, psicológicos, econômicos e sociais.
Este processo gera efeitos que podem evoluir para a irreversibilidade, em uma sequência que
se inicia com a perda de capacidade funcional, causando dependência nas atividades de vida
diária. Além disso, com o avanço da idade é possível observar uma maior prevalência de
doenças, como as doenças cardiovasculares e metabólicas. Neste sentido, para prevenir e
tratar as doenças cardiovasculares e metabólicas é essencial manter a função cardiovascular e
controlar o perfil de risco dos idosos. A prática regular de atividade física tem se mostrado
bastante benéfica nestes aspectos, prevenindo e controlando o diabetes, a obesidade e a
dislipidemia, além dos seus inúmeros benefícios cardiovasculares. Desta forma, a atividade
física é uma importante estratégia de prevenção e controle das doenças cardiometabólicas. O
objetivo deste projeto de extensão será estimular e dar condições para a prática segura de
atividade física, visando à melhora e manutenção da saúde cardiometabólica. Este projeto de
extensão é uma interface do Programa de Extensão “Atenção Preventiva e Educativa em
Saúde do Idoso”. O presente projeto de extensão oferecerá gratuitamente aos idosos
cadastrados no Programa de Assistência ao Idoso do SESCMG na cidade de Governador
Valadares-MG atividades pontuais mensais de caráter educativo e prático, incluindo:
informações sobre riscos e benefícios da prática de atividade física, informações sobre as
doenças cardiovasculares e metabólicas, aulas práticas de atividade física com diferentes
características (alongamentos, exercícios aeróbicos e de resistência, atividades rítmicas e
recreativas), visando sempre à saúde cardiometabólica. Contato para maiores informações
sobre o projeto: andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
Contato: andreia.queiroz@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: Clarice Lima Álvares da Silva, Juliana Poglia Carini
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
Programa 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: Atençao 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: Atendimento Odontológico ao Portador de Necessidades Especiais
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Cleverton Correa Rabelo
Vice-coordenador: Fernanda de Oliveira Bello Correa
Equipe: Sibele Nascimento de Aquino, Viviany Pimenta Godinho Lessa
Resumo: Os indivíduos portadores de necessidades especiais, dentre outros fatores,

apresentam limitações de ordem cognitiva e motora que impossibilitam os corretos cuidados
de higienização bucal tornando estas pessoas mais susceptíveis às doenças bucais. Um
programa especialmente desenhado para estas pessoas se faz necessário para promover saúde
bucal e qualidade de vida. Objetivos: Conscientizar e educar internos e cuidadores com
relação a prevenção de problemas bucais e também contribuir na promoção da inclusão social
como responsabilidade profissional na formação dos alunos da Universidade Federal de Juiz
de Fora/Campus GV. Metodologia: O projeto será realizado na Associação Santa Luzia, uma
entidade que presta abrigo e assistência a pacientes desamparados pela família, geralmente
portadores de necessidades especiais. A assistência odontológica será oferecida a todos os
internos que estejam aptos a receber tratamento odontológico, através de um programa de
escovação supervisionada, restaurações, raspagens supra e sub-gengivais, controle de placa.
Também abordaremos educação para a saúde com pacientes, cuidadores, funcionários e
equipe de assistência multidisciplinar. Os estudantes da Faculdade de Odontologia da
UFJF/campus GV também executarão pesquisas de levantamento epidemiológico para
avaliação dos resultados do programa. Primeiramente será realizado um levantamento
epidemiológico para detecção da prevalência de doenças periodontais, cáries, e lesões bucais.
Será realizado acompanhamento longitudinal através de levantamentos epidemiológicos
periódicos e publicação dos resultados.
Contato: cleverton.rabelo@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 a Prevenção e Controle da
Anemia Ferropriva.
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Clarice Lima Alvares Da Silva
Vice-coordenador: Raquel Tognon Ribeiro
Equipe: Pollyanna Costa Cardoso Pires
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 na importância do aleitamento materno e introdução da
alimentação complementar com 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 da porcentagem de neonatos nascidos pelo SUS, do município de
Governador Valadares, submetidos à triagem auditiva.
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Marconi Teixeira Fonseca
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: A surdez é considerada um problema de saúde pública devido a sua considerável

prevalência, sendo estatisticamente a terceira deficiência mais comum. Sua ocorrência gera
um enorme prejuízo no processo de aquisição da linguagem e ao desenvolvimento social,
emocional e acadêmico do indivíduo acometido. Em 3 de dezembro de 2012 o Ministério da
Saúde publicou a Portaria no 1.328/SAS/MS, que aprova as Diretrizes de Atenção à Triagem
Auditiva Neonatal no âmbito do SUS, quem entre outros direcionamentos, orienta a todos
municípios ofertarem este atendimento aos neonatos. Este projeto tem por objetivo, através
de estudo retrospectivo, estimar a porcentagem de neonatos nascidos no município de
Governador Valadares pelo Sistema Único de Saúde, e que passam pelos testes de triagem
auditiva. Será desenvolvido em maternidades e serviços de avaliação auditiva referenciados
da rede pública.
Contato: marconitf@hotmail.com

Área temática: Saúde
Título: Avaliação do Risco Nutricional no Hospital Regional de Governador Valadares/MG
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Daniela Correa Ferreira
Vice-coordenador: Simonton de Andrade Silveira
Equipe: Clarice Lima Alvares da Silva, Patricia Aparecida Fontes Vieira, Angelica Heringer
Rodrigues

Resumo: A desnutrição hospitalar é uma das comorbidades mais prevalentes pacientes

hospitalizados, sendo estimada em até 50% desta população. A sua presença é prejudicial,
uma vez que aumenta o tempo de internação, custos e risco de complicações. A identificação
precoce dos pacientes que estão em risco nutricional e/ou desnutridos é fundamental para a
melhor implementação terapêutica assistencial. A triagem nutricional, um procedimento que
busca identificar indivíduos desnutridos ou em risco de desnutrição. O presente projeto tem
como objetivo avaliar os pacientes que se encontram hospitalizado no Hospital Regional de
Governador Valadares. Serão utilizados os instrumentos de triagem nutricional NRS2002 e
MAN para a classificação dos pacientes com e sem risco. Aqueles com risco serão analisados
dados complementares por meio de recordatório alimentar, medidas antropométricas e
exames bioquímicos. Responsável pelo projeto: Professora Daniela Corrêa Ferreira e-mail:
daniela.correa@ufjf.edu.br.
Contato: daniela.correa@ufjf.edu.br.

Área temática: Saúde
Título: Busca ativa de pacientes com hanseniase e contatos domiciliares residentes nos
bairros Atalaia, Asteca e Ipê em Gov. Valadares.
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Lucia Alves de Oliveira Fraga
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Cibele Velloso Rodrigues, 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 UFJFCampus 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: Centro de iniciação, formação e rendimento no atletismo UFJF/GV
Unidade: Depto de Educação Física
Coordenador: Marcus Vinicius da Silva
Vice-coordenador: Dilson Borges Ribeiro Junior
Equipe: Rafael Marins Rezende, Diogo Simões Fonseca, Flávio De Jesus Camilo
Resumo: O projeto de extensão Centro de Iniciação, Formação e Rendimento Esportivo, da

Universidade Federal de Juiz de Fora (Campus GV), oportunizará no contra turno escolar de
crianças e jovens, treinamentos sistematizados da modalidade Atletismo. Poderá participar
qualquer aluno da rede pública ou privada de ensino, desde que apresente autorização médica
para prática de exercícios físicos. O Projeto tem a função de materializar os compromissos
éticos da extensão universitária, ao possibilitar um amplo diálogo entre a sociedade e a
universidade nas

suas ações metodológicas e

na construção do conhecimento.

Adicionalmente, formará profissionais com conhecimento metodológico e científico baseado
na realidade social. O projeto tem o objetivo de concretizar o direito social de crianças e
adolescentes praticarem atividades esportivas sistematizadas, desde a oportunização, o
desenvolvimento e o rendimento, enfatizando a formação psicofísica, motora e cidadã dos
jovens. O projeto contará com atuação direta dos professores e acadêmicos dos cursos de
Educação Física e Fisioterapia e funcionará de segunda a sábado, nos períodos da manha e da
tarde na pista de Atletismo da Estação Olímpica de Governador Valadares.
Contato: mm.vinicius@hotmail.com

Área temática: Saúde
Título: Controle da Obesidade Infantil no Ambiente Escolar em Governador Valadares
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes
Vice-coordenador: Maisa Silva
Equipe: Não possui
Resumo: A obesidade infantil afeta a qualidade de vida das crianças na sua infância, além
disso, ela pode torná-las mais susceptíveis a outras doenças quando adultos. O projeto

Controle da Obesidade Infantil no Ambiente Escolar de Governador Valadares busca
promover saúde por meio de ações de caráter educativo e informativo, pois esses são os
métodos eficazes para diminuir a ocorrência da obesidade infantil e suas complicações.
Contato: michelle.antunes@ufjf.edu.br

Área temática: Cultura
Título: Crítica e crise: debates sobre o Brasil contemporâneo
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: João Paulo Medeiros Araujo
Vice-coordenador: Leandro Ribeiro Da Silva
Equipe: Andre Drumond Mello Silva, Marcelo Correa Giacomini, Reinaldo Duque Brasil
Landulfo Teixeira

Resumo: O projeto consiste em palestras temáticas (mesas-redondas) acerca dos
acontecimentos ocorridos nos últimos meses, seguido de debates que visem expor os
elementos estruturais e conjunturais que permeiam a atual situação social do país. A
abordagem transdisciplinar envolve o diálogo crítico entre diferentes vias de reflexão
(histórica, jurídica, sociológica, política, socioeconômica e filosófica) e busca proporcionar a
alunos, professores e membros da sociedade civil em geral elementos sólidos para a formação
e o desenvolvimento de postura crítica frente aos desafios impostos pelo atual período de
turbulências.
Contato: jp.medeirosaraujo@gmail.com

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Direito e Identidades de Gênero
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Nara Pereira Carvalho
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Joao Paulo Medeiros Araujo, Adamo Dias Alves, Andre Drumond Mello Silva,
Marcelo Correa Giacomini, Daniel Mendes Ribeiro, Renato Santos Goncalves, Fabiana
Roberta Nunes Carnauba, Vania Marília Ferreira, Edmarcius Carvalho Novaes, Brunello
Stancioli, Carolina Maria Nasser Cury, Newton Teixeira Carvalho, Adriana Dornelas Santos,
Domynique Machado de Almeida, Tatiana Mara Pinto Santiago, Patricia Ferreira Bandeira,
Lais Godoi Lopes, Érica Meireles Fróis Barbosa, Maycon Gonçalves Dutra, Mariah
Brochado Ferreira, Marcelo Maciel Ramos, Carlos Henrique Viveiros Santos, Luciane Dias
de Oliveira, Fábio Fraga dos Santos
Resumo: O projeto de extensão “Direito e Identidades de Gênero” visa a promoção e

(re)construção de direitos humanos, especialmente a efetivação e amparo dos direitos
atinentes à população LGBT da região. Está inserido no programa de extensão "Centro de
Referência em Direitos Humanos" da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus
Governador Valadares, em consonância ao Programa Nacional de Direitos Humanos 3
(estabelecido pelo decreto n. 7037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo decreto n.
7177, de 12 de maio de 2010). Verifica-se que há uma comunidade local e regional carente de
informações a respeito de direitos de um modo generalizado, além da própria população
LGBT, extremamente inviabilizada. Observa-se que as próprias pessoas que se reconhecem
como integrantes da população LGBT têm uma articulação precária a fim de efetivarem os
seus direitos, num contexto em que a atuação dos órgãos públicos é incipiente, e são muitos
os relatos de violência e estigmatização social. Desse modo, o projeto pretende mapear e
levantar dados acerca da população LGBT e de suas demandas, ausentes na região;
desenvolver mecanismos de sensibilização da comunidade valadarense em relação aos
direitos LGBT, por meio de debates público; qualificar políticas públicas voltadas à

população LGBT e de formular propostas de políticas afirmativas, apresentando-as ao final
em audiência pública e eventos científicos, bem como com a publicação de textos.
Contato: naracarv@yahoo.com.br

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Direito No Ar
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Jamir Calili Ribeiro
Vice-coordenador: Fernanda Henrique Cupertino Alcantara
Equipe: Simone Cristine Araujo Lopes, Rosana Ribeiro Felisberto
Resumo: Trata-se de levar conhecimento jurídico para a população da região do Vale do Rio

Doce através de uma abordagem acadêmica, desmistificando o direito, e aproximando o
cidadão do conhecimento jurídico acadêmico, dando-lhe informações sobre direito, deveres e
organização estatal. Adota-se-á a metodologia da pesquisa-ação, ou seja, os participantes
intervirão na sociedade,fornecendo-lhe informações e buscará responder as dúvidas dessa
mesma população, moldando-se a pesquisa, também, conforme a demanda gerada. Serão
realizadas inserções na radio, manutenção de um blog na internet, e participação em
programas para tirar dúvidas e informar a população não só de seus direitos, mas, também, de
seus deveres.
Contato: jamir.calili@ufjf.edu.br

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidaade
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Rosana Ribeiro Felisberto
Vice-coordenador: Fernanda Henrique Cupertino Alcantara
Equipe: Cibele Velloso Rodrigues, Simone Cristine Araujo Lopes, Jamir Calili Ribeiro
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, dando continuidade aos projetos de extensão já iniciados. Para
desenvolver as atividades do projeto, 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, Penitenciárias, 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 dos Departamentos de Direito e Básico de Saúde 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. Ainda atuarão na coleta de material genético e/ou análise de
DNA dos atendidos que procurarem o projeto ou que comparecerem em campanhas e
mutirões realizados com os parceiros externos, sempre que houver recurso para tanto. Caso o
reconhecimento voluntário não ocorra os orientadores do projeto abrirão e acompanharão os
processos de investigação de paternidade perante o Judiciário.
Contato: roribeirof@yahoo.com.br

Área temática: Educação
Título: Divulgando a Educação Física nas Escolas
Unidade: Depto de Educação Física
Coordenador: Pedro Henrique Berbert de Carvalho
Vice-coordenador: Doiara Silva dos Santos
Equipe: Andreia Cristiane Carrenho Queiroz, Raquel de Magalhaes Borges
Resumo: O projeto de extensão "Divulgando a Educação Física nas escolas" pretende, como
o próprio nome sugere, divulgar a Educação Física como profissão da Área da Saúde, as

áreas de atuação do profissional de Educação Física e o seu mercado de trabalho, e ainda o
curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (Campus
Governador Valadares) como uma interessante área de estudo e formação profissional. Ao
mesmo tempo, em consonância com os preceitos da Extensão Universitária pretende
desenvolver habilidades educativas e metodológicas juntos ao corpo discente. O presente
projeto será desenvolvido em parceria com escolas públicas e privadas da cidade de
Governador Valadares (MG), tendo como público-alvo alunos do ensino médio (1° a 3° ano)
dessas escolas. Serão realizadas palestras expositivas e interativas, com participação do corpo
docente e discente do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal de
Juiz de Fora (Campus Governador Valadares), em horários predeterminados juntamente à
direção das escolas. O projeto "Divulgando a Educação Física nas Escolas" tem um papel
fundamental no meio acadêmico, já que se trata de um projeto educativo, visando divulgar o
curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (Campus
Governador Valadares), ao mesmo tempo em que amplia o interesse e o conhecimento sobre
a profissão da Educação Física.
Contato: pedro.berbert@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Educação Financeira, Conjuntura Econômica e Políticas Públicas: Construindo
Jovens Cidadãos.

Unidade: Depto de Ciências Econômicas
Coordenador: John Leno Castro dos Santos
Vice-coordenador: Amanda Ferrari Uceli
Equipe: Marinette Santana Fraga, Leandro Roberto de Macedo
Resumo: O desenvolvimento de competências decisórias e o maior engajamento político são
de suma importância no processo de construção de uma sociedade. Tendo em vista que os

jovens representam a parcela da população com menor nível de conhecimento nas áreas
educação financeira, conjuntura econômica e políticas públicas, o presente projeto pretende
promover e fomentar o conhecimento dos referidos temas nas escolas públicas de ensino
médio de Governador Valadares, Minas Gerais. Para tanto, o projeto será executado em três
fases: treinamento dos bolsistas; confecção do material de apoio; e ministração das palestras
nas escolas. Espera-se, com isso, munir os alunos de ensino médio com as ferramentas
necessárias à tomada de decisão consciente, além de proporcionar maior interação entre
universidade e a sociedade.
Contato: john.castro@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Educação nutricional e capacitação de idosos para adoção dos dez passos para
alimentação adequada e saudável.
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Clarice Lima Alvares da Silva
Vice-coordenador: Nizia Araujo Vieira Almeida
Equipe: Angelica Cotta Lobo Leite Carneiro, Maria Cristina De Albuquerque Barbosa,
Lorene Goncalves Coelho

Resumo: O aumento da população idosa no Brasil e no mundo gera implicações sociais e em
termos de saúde pública, sendo considerado atualmente o mais importante desafio para a

sociedade. Alterações decorrentes do envelhecimento também são capazes de influenciar a
alimentação e, consequentemente, o estado nutricional, de forma que indivíduos idosos se
tornam mais vulneráveis à ocorrência de desvios nutricionais e, consequentemente, à
ocorrência de outras doenças. Diante do exposto, o monitoramento do estado nutricional do
idoso, bem como o desenvolvimento de ações educativas e de intervenção para uma
alimentação adequada e saudável na população idosa pode prevenir a ocorrência de doenças e
agravos nesse grupo. O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado no ano de
2014, configura-se como um instrumento de apoio às ações de educação alimentar e
nutricional no âmbito do Sistema Único de Saúde e outros setores. Compõe uma das ações
intersetoriais que tem como objetivo melhorar os padrões de alimentação e nutrição da
população e contribuir para a promoção da saúde. O objetivo desse projeto é capacitar idosos
quanto ao Guia Alimentar para a População Brasileira, com ênfase nos 10 Passos para
Alimentação Adequada e Saudável. Para tanto, 150 idosos inscritos em atividades
desenvolvidas pelo SESC -MG e grupo da terceira idade da associação Nossa Senhora de
Fátima em Governador Valadares-MG, serão convidados à participar do mesmo. As
atividades previstas incluem 12 encontros com os idosos em cada local, sendo o primeiro
encontro para o diagnóstico dos participantes quanto ao do perfil socioeconômico,
demográfico, de saúde e nutrição dos participantes, bem como para verificar o nível de
conhecimento acerca do Guia Alimentar e ações para uma alimentação saudável, os

intermediários destinados às ações educativas e de capacitação e o último encontro destinado
para o encerramento do projeto e avaliação do seu impacto sobre a auto avaliação da
qualidade da alimentação entre os idosos. Com esse projeto espera-se proporcionar aos idosos
maior conhecimento sobre alimentação saudável e adequada, a fim de que possam realizar
suas escolhas alimentares de forma consciente e autônoma, bem como contribuir para a
formação de profissionais mais sensibilizados para o cuidado em saúde do idoso,
desenvolvendo habilidades e competências para avaliação e intervenção nutricional
específicas para este grupo populacional, construindo o conhecimento a partir da prática e do
contato com a comunidade e divulgando-o no meio científico.
Contato: clarice.silva@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Equipe Sala de Espera: trabalho multiprofissional em UAPS/ESF de Governador
Valadares - Enfoque em Farmácia
Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Larissa De Freitas Bonomo
Vice-coordenador: Luiz Eduardo De Almeida
Equipe: Simonton De Andrade Silveira, Maria Gabriela Parenti Bicalho, Katy Andrade
Monteiro Zacaron, Maria Anete Santana Valente

Resumo: A sala de espera constitui-se em um espaço fértil para implantação de ações
educativas, que podem contribuir significativamente para a promoção da saúde, prevenção de

agravos e encaminhamento para outras atividades. O Objetivo do presente projeto é
desenvolver ações sistemáticas de caráter socioeducativas, visando à promoção de cuidados à
saúde dos usuários das UAPS/ESF 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. Para alcançar estes objetivos, será formada uma equipe multidisciplinar de
educação em saúde composta por professores e alunos de graduação dos cursos da saúde
existentes na UFJF – Campus Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia e Medicina). Essa equipe irá desenvolver atividades socioeducativas na
UAPS/ESF de Governador Valadares, abordando temas de interesse dos usuários. Para tanto,
os alunos receberão treinamento pelos professores envolvidos antes de cada atividade na
UAPS/ESF. Para a ação, serão elaborados estratégias e materiais didáticos, de acordo com a
necessidade de cada tema. Após as ações, serão realizadas reuniões com a equipe para
avaliação do trabalho desenvolvido
Contato: larissafreitas.bonomo@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Formação de profissionais das APAEs de Minas Gerais de acordo com a perspectiva
biopsicossocial da Organização Mundial da Saúde
Unidade: Depto de Fisioterapia
Coordenador: Peterson Marco de Oliveira Andrade
Vice-coordenador: Fernanda de Oliveira Ferreira Andrade
Equipe: Maycoln Leôni Martins Teodoro
Resumo: Os transtornos do neurodesenvolvimento (como a deficiência intelectual e os

transtornos do espectro autista) apresentam prevalência expressiva na população, e
frequentemente estão associados a comorbidades, gerando repercussões importantes do ponto
de vista psicossocial e econômico tanto sobre o indivíduo quanto sua família. Isto acarreta em
comprometimentos

da

funcionalidade

humana.

A

Classificação

Internacional de

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é o referencial conceitual atualmente empregado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para avaliar o impacto psicossocial das
condições de saúde sobre o indivíduo e sua família, identificando domínios comprometidos e
preservados em diversos níveis, bem como facilitadores e barreiras. Os profissionais da rede
de atenção à saúde e educação não foram formados de acordo com o modelo biopsicossocial
recomendado pela OMS. Além disso, os serviços apresentam processos de trabalho de acordo
com o modelo biomédico tradicional. Diante disso, o presente projeto apresenta a proposta de
preencher esta lacuna na formação dos profissionais e organização dos serviços prestados
pelas APAEs de Minas Gerais. A operacionalização desta classificação exige formação
específica, sendo fundamental capacitar os profissionais previamente e ao mesmo tempo
promover o aprimoramento dos serviços. Para tanto será ofertado um curso de
aperfeiçoamento desenvolvido em 120 horas-aula ao longo de dois anos para 75 profissionais
de 35 conselhos regionais das APAEs de Minas Gerais, sendo estes profissionais com
formação superior diversificada. O trabalho será desenvolvido através de 15 reuniões por
semestre, com encontros semanais de duas horas de duração, realizados por meio do
programa online MConf. Os alunos serão divididos em cinco grupos de 15 alunos. Haverá um
docente/monitor disponível para a supervisão de cada turma. Ao final de cada semestre, os

alunos deverão apresentar um relatório individual reportando os resultados obtidos com a
proposta de aprimoramento do processo de trabalho das APAEs por meio da CIF. A
avaliação das disciplinas práticas será qualitativa e quantitativa e os alunos deverão obter
75% de assiduidade nos encontros das disciplinas práticas. A perspectiva é que com este
projeto tanto os profissionais quanto a rotina de trabalho das APAEs transcenda o modelo
biomédico ainda predominante.
Contato: peterson.andrade@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Futebol Base para o Futuro
Unidade: Depto de Educação Física
Coordenador: Heglison Custodio Toledo
Vice-coordenador: Cristiano Diniz Da Silva
Equipe: Diogo Simoes Fonseca, Flávio de Jesus Camilo, Marcus Vinicius da Silva, Rafael
Marins Rezende, Rafael de Magalhães Pires

Resumo: O Futebol, particularmente no Brasil, é a modalidade esportiva com maior prática

entre jovens e crianças, tornando-se a modalidade mais popular do país. E Governador
Valadares é uma cidade que sempre esteve presente na história da prática da modalidade. No
entanto, apesar de todo potencial e de ser uma cidade que responde aos estímulos do Futebol,
observa-se carência de uma estrutura adequada que favoreça o cumprimento dos princípios
fundamentais do desporto reconhecido em qualquer das manifestações contidas na Lei no
9.615, de 24 de março de 1998. Nesse sentido, a UFJF, através de ações próprias e com
parcerias, oportunizará o cumprimento da finalidades do desporto de formação, caracterizado
pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência
técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo
e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de alta
competição (incluído pela Lei no 13.155, de 2015), contribuindo indiretamente para as outras
manifestações como o desporto educacional, desporto de participação e de rendimento.
Assim, ações para fomentar a revelação e treinamento dos atletas e equipes poderão ocorrer,
campo este que vêm sendo preenchido pela UFJF desde 2014, data do início das atividades
do curso de Bacharelado em Educação Física, e que compreende ações para consolidação do
curso e do novo campus universitário. Neste sentido os objetivos do projeto são: estruturar os
processos de treinamento do Futebol em diferentes faixas etárias; possibilitar a realização de
pesquisas científicas no tema do esporte de rendimento e Futebol e auxiliar na formação de
recursos humanos em diferentes áreas das Ciências do Esporte através de estágios
sistematizados dentro do projeto. A metodologia utilizada será a estruturação do processo de
treinamentos e competições de equipes de Futebol de diferentes faixas etárias que realizarão

suas atividades de treinamento técnico, tático e físico e jogos de acordo com seu
desenvolvimento físico e psicológico de maneira sistematizada. O público alvo será
praticantes/atletas de Futebol a partir dos 10 anos de idade, e as atividades serão realizadas
em parceria com o Esporte Clube Democrata, de segunda a sexta de 15 as 18 horas.
Contato: heglison.toledo@ufjf.edu.br

Área temática: Comunicação
Título: Grupo de Conjuntura Econômica - Governador Valadares
Unidade: Depto de Ciências Econômicas
Coordenador: Sahra Ferreira Pinheiro
Vice-coordenador: Luiz Antonio De Lima Junior
Equipe: Juliana Gonçalves Taveira, Leonardo Neves Luz
Resumo: O Grupo de Conjuntura Econômica (GCE) propõe realizar análises de dados e

indicadores macroeconômicos para atender demandas dos diversos departamentos da
UFJF/GV, eventuais demanda externas do setor público e privado no processo de
entendimento da economia regional (Vale do Aço) sob a luz da dinâmica econômica a nível
nacional e internacional. O projeto visa também o intercâmbio com outros projetos de
extensão já em vigor dentro do departamento de economia, quando da utilização de
indicadores gerados por estes. A metodologia se resume a coleta de dados dos principais
bancos de dados disponíveis com relevância reconhecida (IPEA, IBGE, FMI, Banco Mundial
e outros), juntamente com os indicadores do projetos locais na tentativa de interpretar e
entender a economia em três níveis: regional, nacional e internacional.As atividades do
projeto se concentraram no Departamento de Economia (com sede no Prédio Pitágoras) em
salas e horários a serem definidos com carga horária de 20 horas semanais.
Contato: sahra.ferreira@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Grupo de Estudos sobre a Pessoa Idosa (GEPI): Troca de saberes entre Universidade
e Comunidade

Unidade: Depto de Farmácia
Coordenador: Regina Gendzelevski Kelmann
Vice-coordenador: Clarice Lima Alvares da Silva
Equipe: Waneska Alexandra Alves, Camila Teixeira Vaz, Andreia Peraro do Nascimento,
Andreia Cristiane Carrenho Queiroz, Rodrigo Furtado de Carvalho, Lina Rodrigues de Faria

Resumo: A formação de profissionais de saúde interessados e capacitados para o

atendimento da população idosa deveria basear-se em 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 proposto trabalhará 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 entendimento das demandas sociais
de prestação de serviço, pesquisa e políticas públicas voltadas para a população idosa. As
atividades do grupo de estudos serão baseadas na discussão de artigos e documentos oficiais
(informes Técnicos, relatórios, dissertações e tese), bem como discussão de situações
relacionadas ao dia a dia do idoso na sociedade, sobre o processo de envelhecimento,
aspectos socioeconômicos, demográficos e de saúde (em seus mais diversos eixos) da
população idosa. Para tanto, serão realizados 2 encontros mensais nas dependências da
Univale, onde os cursos da área da Saúde da UFJF/GV estão intralados: a) em um encontro
ocorrerão atividades voltadas à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Juiz de
Fora – Campus Avançado de Governador Valadares e outras instituições de ensino/pesquisa
da região, bem como aos profissionais da área de saúde que atuem ou tenham o interesse em
atuar com atividades voltadas à população idosa; b) no outro encontro ocorrerão atividades

abertas à participação da sociedade, em especial à população idosa do município, estimulando
a troca de saberes entre universidade e comunidade. Além dos encontros, serão realizadas
atividades de divulgação do grupo de estudo. Por fim, o grupo também se propõe à discussão
de novas ideias, com posterior desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão
envolvendo a população idosa.
Contato: regina.kelmann@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Implementação de Ações de Vigilância Sanitária e Nutricional Visando à
Categorização de Restaurantes Comerciais de Governador Valadares - MG
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: DADOS OCULTADOS PELA PROEX
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: Um setor que tem se destacado no que tange à produção de refeições, é o setor de

restaurantes comerciais. Com o crescimento do mercado, aumenta também a preocupação
com o controle higienicossanitário na produção das refeições a fim de se evitar doenças
transmitidas por alimentos. Para isso, é importante que as Boas Práticas de Fabricação sejam
colocadas em práticas. O processo de categorização dos restaurantes comerciais, baseado em
um check list a partir da RDC 216 da ANVISA de 2004 visa classificar os restaurantes. Este
trabalho tem como objetivo implementar a categorização de restaurantes comerciais de
Governador Valadares – MG. Para tal, os agentes da Vigilância Sanitária serão capacitados,
os proprietários dos restaurantes serão sensibilizados e convidados a participar da pesquisa,
bem como permitir a participação dos manipuladores de alimentos de seus respectivos
restaurantes, em cursos de BPF, em atividades de avaliação nutricional e de cuidados com a
saúde. Os consumidores serão informados e orientados quanto ao processo de categorização
dos restaurantes comerciais, a fim de que desenvolvam a autonomia de escolher o local mais
adequado para fazerem suas refeições. Espera-se com isso uma contribuição para a melhoria
das condições higienicossanitárias dos estabelecimentos comerciais do município, bem como
a diminuição da ocorrência de doenças transmitidas por alimentos. leonut99@yahoo.com.br
Contato: DADOS OCULTADOS PELA PROEX

Área temática: Tecnologia e Produção
Título: Índice de Confiança Empresarial de Governador Valadares - ICE-GV
Unidade: Depto de Ciências Econômicas
Coordenador: Luckas Sabioni Lopes
Vice-coordenador: Thiago Costa Soares
Equipe: Não possui
Resumo: O ICE-GV irá monitorar a dinâmica das expectativas (humor) dos empresários

locais a respeito da economia de Governador Valadares. Segundo a teoria econômica, o nível
das expectativas dos empresários é o principal ingrediente para realização de investimentos, o
que, por sua vez, leva ao crescimento e desenvolvimento econômico. O ICE-GV – Índice de
Confiança Empresarial – buscará mapear a percepção do empresário local sobre o nível de
atividade (vendas, inadimplência) e suas expectativas com respeito à contratação de novos
funcionários, realização de novos investimentos, percepção em relação ao governo e
economia local e situação do segmento empresarial. O índice é baseado em catorze (14)
questões, sendo sete (7) sobre nível de atividade e sete (7) para caracterizar o nível de
expectativas para a economia nos próximos três meses. O Índice de Confiança Empresarial
(ICE) é um indicador utilizado para identificar mudança de tendência na atividade
empresarial. Empresários confiantes tendem a aumentar o investimento e a produção para
atender o crescimento esperado na demanda, demonstrando a necessidade de se monitorar
situação atual e as tendências de curto prazo da economia do município.
Contato: luckas.lopes@ufjf.edu.br

Área temática: Comunicação
Título: Índice de Preços ao Consumidor de Governador Valadares - IPC-GV
Unidade: Depto de Ciências Econômicas
Coordenador: Thiago Costa Soares
Vice-coordenador: Luckas Sabioni Lopes
Equipe: Geraldo Moreira Bittencourt, John Leno Castro Dos Santos
Resumo: Este projeto visa dar continuidade à implementação do Índice de Preços ao
Consumidor de Governador Valadares (IPC-GV). O objetivo é analisar a evolução da
inflação e do preço da cesta básica no município. Todo mês o grupo produz um relatório
técnico com base em 421 produtos e serviços oferecidos, em mais de 100 estabelecimentos
comerciais. A coleta dos dados é realizada entre os dias 10 e 20 de cada mês e os resultados
são divulgados pelos principais meios de comunicação da região do Vale do Rio Doce.
Contato: thiago.costa@ufjf.edu.br

Área temática: Comunicação
Título: Juventude: Emprego e Renda - Perspectivas para a Juventude em Governador
Valadares

Unidade: Depto de Ciências Econômicas
Coordenador: Rafael Aubert de Araujo Barros
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: Realização de pesquisa empírica e análise de estratégias de ação direta sobre as

expectativas da juventude em Governador Valadares quanto à renda e emprego. Estudo de
cocção de Políticas Públicas de desenvolvimento para a Juventude Valadarense, em coautoria
com a Secretaria de Cultura e Juventude da Prefeitura de Governador Valadares.
Contato: rafael.aubert@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Ivan Magalhaes Viana
Vice-coordenador: Yanes Brum Bello
Equipe: Não possui
Resumo: O projeto Liga de Neurologia e Neurocirurgia almeja, em uma parceria de discentes

e docentes da UFJF/GV, promover a saúde da população de Governador Valadares/MG por
meio da prática extensionista através da participação ativa dos componentes do projeto em
atividades práticas voltadas para educação e prevenção do neurotrauma e da cefaleia. Será
realizada parceria com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) por meio do seu
projeto “Pense Bem”, o qual trará atenção e melhor qualidade na prevenção do neurotrauma
infantil,

doença

cérebro vascular

e doenças degenerativas da coluna vertebral.

Concomitantemente, serão empregados conteúdos informativos e preconizados pela
Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCe) com finalidade de divulgação e orientação sobre os
diferentes tipos de cefaleia, sobre o uso excessivo de analgésicos, os tipos de terapia e a
prevenção da mesma na população de Governador Valadares (MG). A execução das ações
supracitadas implicará na promoção da interdisciplinaridade e da integração entre extensão,
ensino e pesquisa, refletindo na formação mais humanista dos acadêmicos e na produção e
difusão de novos conhecimentos a serem direcionados à comunidade do município. Além
desse eixo principal, está a fundamentação teórico-prática dos discentes em neurologia e
neurocirurgia. Haverá participação obrigatória dos estudantes em reuniões semanais
organizadas pelo coordenador e vice-coordenador do projeto, além de estágio extracurricular
nos serviços de neurologia do Hospital Municipal de Governador Valadares. Este, a saber,
propiciará a integração dos conteúdos disciplinares com a prática profissional.
Contato: ivanmagaviana@gmail.com

Área temática:
Título: Mapeamento do desenvolvimento socioeconômico de Governador Valadares/MG fase II

Unidade: Depto de Ciências Econômicas
Coordenador: Hilton Manoel Dias Ribeiro
Vice-coordenador: Marcílio Zanelli Pereira
Equipe: Suzana Quinet de Andrade Bastos, Nadia Carvalho, Juliana Gonçalves Taveira,
Leandro Ribeiro da Silva

Resumo: O projeto tem caráter contínuo e vai manter seu foco nas questões ligadas ao
desenvolvimento

local/regional.

É

evidente

que as

ações direcionadas para o

desenvolvimento local devem ser integradas nas diferentes esferas econômicas. Sendo assim,
a importância das articulações político- institucionais, abrangendo agentes públicos e
privados, dos diversos setores, vêm tomando lugar nos estudos da sociedade, pois cada vez
mais estão preocupadas em entender os processos envolvidos na dinâmica do
desenvolvimento. A região mineira do Vale do Rio Doce está 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. Especialmente
sobre a microrregião de Governador Valadares, tem-se esta cidade como o principal polo
econômico dessa divisão regional, prevalecendo o restante sob características mais rurais. Os
elos entre Governador Valadares e seus vizinhos bem como de todo o Vale do Rio Doce com
as demais mesorregiões mineiras devem ser entendidos para que as políticas públicas de
desenvolvimento regional possam ser bem desenhadas com o objetivo de atenuar as
disparidades regionais em Minas Gerais. Após a conclusão da FASE I (2014-2015), o projeto
propõe nesta FASE II a se desdobrar em análises mais setoriais. Assim, este núcleo de
pesquisa e extensão em desenvolvimento regional irá contribuir, ao longo dos anos, com
análises e atividades de integração universidade-sociedade, em setores/eixos tais como:
saúde; comércio e serviços; inovação e capacitação; desenvolvimento humano e social;
finanças públicas; produção e consumo. A metodologia empregada envolve uma alimentação
contínua do banco de dados regional; a captação e articulação com organismos do setor

público e da sociedade civil para geração de base de dados primária; a organização de evento
de integração universidade-sociedade; geração de relatórios da Fase II. Nessa Fase II o
projeto terá um ambiente próprio e personalizado, captado exclusivamente para realização
dessas atividades, facilitando a dinâmica de integração dos docentes e discentes e a recepção
de membros externos da sociedade.
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: Leonardo Lemos Da Silveira Santos
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: Comunicação
Título: Juventude: Emprego e Renda - Perspectivas para a Juventude em Governador
Valadares/MG

Unidade: Depto de Economia
Coordenador: Rafael Aubert de Araujo Barros
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: Realização de pesquisa empírica e análise de estratégias de ação direta sobre as

expectativas da juventude em Governador Valadares quanto à renda e emprego. Estudo de
cocção de Políticas Públicas de desenvolvimento para a Juventude Valadarense, em coautoria
com a Secretaria de Cultura e Juventude da Prefeitura de Governador Valadares.
Contato:

Área temática: Saúde
Título: Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Ivan Magalhães Viana
Vice-coordenador: Yanes Brum Bello
Equipe: Não possui
Resumo: O projeto Liga de Neurologia e Neurocirurgia almeja, em uma parceria de discentes

e docentes da UFJF/GV, promover a saúde da população de Governador Valadares/MG por
meio da prática extensionista através da participação ativa dos componentes do projeto em
atividades práticas voltadas para educação e prevenção do neurotrauma e da cefaleia. Será
realizada parceria com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) por meio do seu
projeto “Pense Bem”, o qual trará atenção e melhor qualidade na prevenção do neurotrauma
infantil,

doença

cérebro vascular

e doenças degenerativas da coluna vertebral.

Concomitantemente, serão empregados conteúdos informativos e preconizados pela
Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCe) com finalidade de divulgação e orientação sobre os
diferentes tipos de cefaleia, sobre o uso excessivo de analgésicos, os tipos de terapia e a
prevenção da mesma na população de Governador Valadares (MG). A execução das ações
supracitadas implicará na promoção da interdisciplinaridade e da integração entre extensão,
ensino e pesquisa, refletindo na formação mais humanista dos acadêmicos e na produção e
difusão de novos conhecimentos a serem direcionados à comunidade do município. Além
desse eixo principal, está a fundamentação teórico-prática dos discentes em neurologia e
neurocirurgia. Haverá participação obrigatória dos estudantes em reuniões semanais
organizadas pelo coordenador e vice-coordenador do projeto, além de estágio extracurricular
nos serviços de neurologia do Hospital Municipal de Governador Valadares. Este, a saber,
propiciará a integração dos conteúdos disciplinares com a prática profissional.
Contato: ivanmagaviana@gmail.com

Área temática: Tecnologia e Produção
Título: Mapeamento do desenvolvimento socioeconômico de Governador Valadares/MG Fase II

Unidade: Depto de Economia
Coordenador: Hilton Manoel Dias Ribeiro
Vice-coordenador: Marcílio Zanelli Pereira
Equipe: Suzana Quinet de Andrade Bastos, Nadia Carvalho, Juliana Gonçalves Taveira,
Leandro Ribeiro da Silva

Resumo: O projeto tem caráter contínuo e vai manter seu foco nas questões ligadas ao
desenvolvimento

local/regional.

É

evidente

que as

ações direcionadas para o

desenvolvimento local devem ser integradas nas diferentes esferas econômicas. Sendo assim,
a importância das articulações político-institucionais, abrangendo agentes públicos e
privados, dos diversos setores, vêm tomando lugar nos estudos da sociedade, pois cada vez
mais estão preocupadas em entender os processos envolvidos na dinâmica do
desenvolvimento. A região mineira do Vale do Rio Doce está 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. Especialmente
sobre a microrregião de Governador Valadares, tem-se esta cidade como o principal polo
econômico dessa divisão regional, prevalecendo o restante sob características mais rurais. Os
elos entre Governador Valadares e seus vizinhos bem como de todo o Vale do Rio Doce com
as demais mesorregiões mineiras devem ser entendidos para que as políticas públicas de
desenvolvimento regional possam ser bem desenhadas com o objetivo de atenuar as
disparidades regionais em Minas Gerais. Após a conclusão da FASE I (2014-2015), o projeto
propõe nesta FASE II a se desdobrar em análises mais setoriais. Assim, este núcleo de
pesquisa e extensão em desenvolvimento regional irá contribuir, ao longo dos anos, com
análises e atividades de integração universidade-sociedade, em setores/eixos tais como:
saúde; comércio e serviços; inovação e capacitação; desenvolvimento humano e social;
finanças públicas; produção e consumo. A metodologia empregada envolve uma alimentação
contínua do banco de dados regional; a captação e articulação com organismos do setor

público e da sociedade civil para geração de base de dados primária; a organização de evento
de integração universidade-sociedade; geração de relatórios da Fase II. Nessa Fase II o
projeto terá um ambiente próprio e personalizado, captado exclusivamente para realização
dessas atividades, facilitando a dinâmica de integração dos docentes e discentes e a recepção
de membros externos da sociedade.
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: Leonardo Lemos da Silveira Santos
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: Saúde
Título: Núcleo de Apoio e Orientação em Genética e Nutrição: Avaliação antropométrica e

da pressão arterial de escolares matriculados em escolas do municipio de Governador
Valadares
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Cibele Velloso Rodrigues
Vice-coordenador: Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz
Equipe: Pollyanna Costa Cardoso Pires, Antonio Frederico de Freitas Gomides, Ione Maria
de Matos, Fernanda de Oliveira Ferreira Andrade, Maria Anete Santana Valente, Thaisa
Netto Souza Valente Frossard
Resumo: A proposta extensionista vinculada à pesquisa visa a implantação do Núcleo de

Apoio e orientação em Genética e Nutrição –NAOriGeN- no campus de Governador
Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF_GV) , desenvolvendo várias ações
que envolverão a Fundação Hemominas e as Escolas Municipais de Governador Valadares. O
NAOriGeN pretende ser um espaço permanente e dinâmico de discussão e aprimoramento
dos profissionais da saúde no que diz respeito à genética e nutrição. O objetivo do projeto
envolvendo as crianças das Escolas é avaliar o estado nutricional de escolares do município
de Governador Valadares, propondo a identificação do perfil nutricional desta população e
relacionando com valores pressóricos. Este projeto avança na interface da universidade com a
gestão de saúde pública, solidificando os alicerces do ensino, da pesquisa e da extensão. Irá
gerar informações qualitativas e quantitativas de alto valor epidemiológico que ampliam as
ações interdisciplinares e intersetoriais para a promoção da saúde e prevenção de doenças e
agravos não transmissíveis (DANTs) na comunidade de Governador Valadares.
Contato: cibele.velloso@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Núcleo de Estudos Aplicado em Estomatopatologia (NEEPATO)
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Isadora Luana Flores
Vice-coordenador: Rose Mara Ortega
Equipe: Francielle Silvestre Verner, Carlos Eduardo Pinto de Alcantara, Heder José Ribeiro
Resumo: A Estomatopatologia é a associação de duas especialidades odontológicas, a

Estomatologia e a Patologia Oral, voltadas para o diagnóstico clínico e histopatológico de
patologias que acometem o complexo bucomaxilofacial. Entretanto, tais especialidades ainda
precisam ser mais difundidas e exploradas, principalmente devido à atuação multidisciplinar
dos profissionais especialistas da área. Para isso, a criação de um núcleo de estudos aplicado
voltado para tais especialidade e aberto a toda comunidade de profissionais da área da saúde
viabilizará o melhor entendimento e divulgação da abrangência dentro das mais variadas
frentes de atuação desde a prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias da região
bucomaxilofacial. Nessa linha de ação, o projeto de extensão “Núcleo de Estudos Aplicado
em Estomatopatologia (NEEPATO)” tem como objetivo proporcionar sessões de discussão
teórico-práticas aberta a toda comunidade acadêmica e externa da área da saúde com ênfase
em Odontologia baseado em demandas de tópicos sugeridos pelos participantes do núcleo.
Para isso, docentes especialistas na área de Estomatologia e Patologia Oral e áreas afins como
a Patologia Geral e Radiologia Odontológica juntamente com a equipe de núcleo atuarão na
discussão e aprofundamento sobre temas da área. Com esse projeto espera-se a divulgação
das especialidades junto aos profissionais em saúde e comunidade em geral como uma forma
de salientar a importância do diagnóstico de patologias do complexo bucomaxilofacial e o
entendimento dos mecanismos etiopatogênicos norteadores do processo saúde-doença.
Contato: isadoraluanaflores@gmail.com

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Observatório de Políticas Públicas e Projetos Sociais dos Povos Maxakali no Vale do
Mucuri em Minas Gerais

Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Maria Cristina de Albuquerque Barbosa
Vice-coordenador: Patricia Aparecida Baumgratz de Paula
Equipe: Simonton de Andrade Silveira, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira
Resumo: Na contemporaneidade, a questão indígena continua sendo o foco de muitas

discussões, e adquire novos contornos, que demanda estudos em diferentes campos do saber,
viabilizando o conhecimento e a garantia dos direitos individuais e coletivos desses povos.
Existem importantes lacunas a serem discutidas dentro dessa questão, dentre elas: o
etnodesenvolvimento, a utilização do território, a segurança alimentar, a saúde e o
empoderamento desses povos. Essas lacunas precisam ser trabalhadas com ênfase na
transdisciplinaridade, buscando a criação de espaços de interlocução entre o ensino, a
extensão e a pesquisa, com foco na experimentação pedagógica e interepistêmica, através da
utilização de metodologias participativas. No entorno da Universidade Federal de Juiz de
Fora/Campus Governador Valadares (UFJF/GV), existem muitos povos indígenas: Pataxó,
Krenak, e os Maxakali, habitantes do Vale do Mucuri. O objetivo principal desse projeto é
proporcionar subsídios para a criação de um observatório de Políticas Públicas e Projetos
Sociais desenvolvidas junto aos povos Maxakali. Sendo assim, o presente projeto
proporcionará a abertura do diálogo entre o saber acadêmico, e os saberes tradicionais, focado
na experiência intersubjetiva e na oralidade, com vistas à justiça social. O público-alvo será
constituído de docentes, discentes, povos indígenas, técnicos administrativos, técnicos
administrativos em educação (TAE) e demais interessados.
Contato: cristina.albuquerque@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 Guimaraes
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: bruno.franco@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Orientação e apoio a pacientes acolhidos pela Casa de apoio ao paciente oncológico e
renal crônico (Abrigo Esperança) de Governador Valadares-MG
Unidade: Direção Geral
Coordenador: Alessandra Guimaraes Efrem Natividade
Vice-coordenador: João Douglas Nico
Equipe: Maria Gabriela Parenti Bicalho, Daniel Gomes de Alvarenga, Lucas Napoli dos
Santos

Resumo: É grande o interesse pelo tema Oncologia e a importância de se compreender o
paciente em sua totalidade, bem como outros envolvidos no processo de adoecimento,
incluindo o próprio profissional, entre os estudantes dos cursos da saúde. O que se mostra
propício para estabelecer o acompanhamento de pacientes, visando um complemento prático
do teórico adquirido na academia e o conhecimento do paciente como um indivíduo
biopsicossocial único e complexo que necessita de atenção e apoio durante o processo de
adoecimento. Através deste projeto espera-se avançar na busca pela humanização do futuro
profissional, enfatizadas pelas diretrizes curriculares dos cursos da saúde, principalmente
através do conhecimento de toda a realidade do atendimento ao paciente oncológico, da
história natural da doença de forma longitudinal e ampliação do autoconhecimento durante a
participação em momentos que podem ser considerados frágeis e que demandam de
estratégias para um envolvimento regrado que tenha máxima beneficência tanto para o
paciente quanto para o seu conhecimento. Ao final, a expansão para toda a sociedade, buscará
divulgar o conhecimento adquirido, principalmente as experiências vivenciadas, e
desenvolver uma consciência maior da importância do cuidado para grupos de risco e do
acolhimento de forma receptiva de todos os pacientes, independente da doença e do seu
conhecimento, pois na maioria das vezes o mais necessário é o simples, como uma conversa
esclarecedora, empatia e uma escuta sincera.
Contato: alessandra.efrem@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: Educação
Título: PAIDÉIA - Sociologia, Política e Filosofia
Unidade: Depto de Direito
Coordenador: Fernanda Henrique Cupertino Alcântara
Vice-coordenador: Rosana Ribeiro Felisberto
Equipe: Jamir Calili Ribeiro, Braulio de Magalhães Santos, Diego Fiel Santos, Lenício Dutra
Marinho Júnior
Resumo: O projeto PAIDÉIA visa construir uma aproximação entre professores e alunos do
ensino médio de escolas públicas de Governador Valadares, MG, e a Universidade Federal de
Juiz de Fora, Campus de Governador Valadares, por meio da interação por oferta presencial e
em plataforma online de conteúdos em Sociologia, Ciência Política e Filosofia. A
metodologia adotada pauta-se na realização de palestras presenciais nas Escolas e
atendimento online aos discentes através da execução de atividades sobre o conteúdo
ministrado. As palestras em cada Escola ocorrerão uma vez por mês, sendo, ao todo, quatro
professores colaboradores e oito palestras em cada instituição. Foram selecionadas como
programa piloto para os dois primeiros anos de atividades apenas seis Escolas situadas no
território do referido município.
Contato: alcantaraconsultorias@gmail.com

Área temática: Educação
Título: PET-SAÚDE em extensão: instrumentalizando a sustentabilidade do enlace
ensino-serviço-comunidade.
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Luiz Eduardo de Almeida
Vice-coordenador: Valeria de Oliveira
Equipe: Carla de Souza Oliveira, Tuélita Marques Galdino, Christiane Carvalho Murta
Bicalho, Alexandra Beatriz de Sousa Coelho, Rita de Cássia Marques Piazzarolo
Resumo: O presente projeto de extensão visa dar sustentabilidade às atividades
desenvolvidas pelos grupos tutoriais da Odontologia do Projeto PET-Saúde Gradua SUS do
Campus Avançado de Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora,
promovendo assim a continuidade do enlace ensino-serviço-comunidade. Assim, por meio da
metodologia
do
TPC,
estruturada
nos
tempos
“Teorizando/Pré-extensão”,
“Praticando/Extensão” e “Criticando/Pós-extensão”, serão desenvolvidas ações de educação
em saúde (intramuros: sala de espera e grupos operativos / extramuros: visitas domiciliares e
escolas adstritas) com os usuários das UAPS (Unidades de Atenção Primária em Saúde) das
comunidades Santa Helena e São Raimundo do município de Governador Valadares. Por fim,
indo além da reconhecida importância que os cenários extensionistas trazem para uma
formação acadêmica mais contextualizada, não obstante, acredita-se que o presente projeto
traz em seu bojo a efetivação da mutualidade dos benefícios entre comunidade, serviço e
academia.
Contato: luiz.almeida@ufjf.edu.br

Área temática: Trabalho
Título: Planejamento sustentável da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
de Governador Valadares.
Unidade: Depto de Ciências Contábeis
Coordenador: Schirley Maria Policario
Vice-coordenador: Raquel Berger Deorce
Equipe: Simone Cristine Araujo Lopes, Kalline Carvalho Goncalves Eler, Regina
Gendzelevski Kelmann, Carlos Henrique Fonseca, Gabriella Ramos De Moura, Clarissa
Campos Barbosa De Castro, Ivan Bretas Vasconcelos, Juliana Nedina Souza, Aline Cristina
Campos Assunção, Flávia Carvalho Dos Santos
Resumo: 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. A proposta é oferecer um
projeto interdisciplinar, que contempla as áreas das ciências sociais e da saúde, para que a
entidade possa conseguir realizar sua missão com tranqüilidade e eficácia.
Contato: schirley.policario@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Popularização do suporte básico de vida
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Paulo Roberto Rodrigues Bicalho
Vice-coordenador: Thiago Lorentz Pinto
Equipe: Maria Gabriela Parenti Bicalho, Domício Antônio Da Costa Júnior
Resumo: O projeto "Popularização do Suporte Básico de Vida" em parceria com o Núcleo de
Ensino e Pesquisa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Governador Valadares
NEP/SAMU-GV promove treinamento práticos na comunidade. O projeto permite que a
Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF se junte à sociedade tendo como pano de fundo
ações de educação continuada em saúde cujos temas principais são a divulgação da cadeia de
sobrevivência preconizada pela sociedade americana de cardiologia com ênfase na solicitação
precoce do socorro e em manobras simples que executadas prontamente podem salvar vidas e
reduzir seqüelas.
Contato: paulo.bicalho@ufjf.edu.br

Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Título: Povos indígenas dos Vales do Mucuri e do Rio Doce, em Minas Gerais: uma
aproximação
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Simonton De Andrade Silveira
Vice-coordenador: Patricia Aparecida Baumgratz De Paula
Equipe: Nizia Araujo Vieira Almeida, Carlos Henrique Fonseca, Maria Cristina De
Albuquerque Barbosa, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, Lorene Goncalves Coelho,
Jorge Luiz De Paula, Marcelo De Andrade Vilarino, Alexsandro De Almeida Mathias,
Thiago Henrique Fiorott
Resumo: INTRODUÇÃO: Trata-se de uma proposta de projeto transdisciplinar, de caráter
extensionista. Este busca envolver atividades de ensino-extensão, através da participação de
estudantes de graduação matriculados em disciplinas com conteúdos relacionados às
atividades a serem desenvolvidas. Essa proposta pretende dar continuidade a um conjunto de
ações com caráter extensionista, já desenvolvidas pelo Núcleo Transdisciplinar de Estudos
Indígenas (NUTEI), tais como cursos de capacitação, seminários e participação em grupos de
trabalho (GT). OBJETIVO: A presente proposta de projeto visa à aproximação da
Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus Governador Valadares (UFJF/GV) com as
questões relacionadas aos povos indígenas dos Vales do Mucuri e do Rio Doce no estado de
Minas Gerais (MG). METODOLOGIA: Será realizada uma observação de campo. Essa
escolha ocorreu devido à preocupação de se estabelecer um contato direto com os povos
indígenas nos seus dia-a-dia, a fim de encontrar as respostas para as questões colocadas,
privilegiando a interação entre os sujeitos, os discentes e os docentes. Assim, a essa proposta
buscará estabelecer um processo dialógico e reflexivo com base na intersubjetividade,
focando na aproximação entre os atores sociais envolvidos nesse processo de construção dos
saberes. Palavras chaves: educação, ensino, extensão, transdisciplinaridade, povos indígenas.
Contato: simonton.andrade@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Prevalência de enteroparasitoses entre as pessoas com transtorno de desenvolvimento
e seus familiares na APAE de Governador Valadares,MG.
Unidade: Depto de Ciências Básicas da Vida
Coordenador: Girley Francisco Machado de Assis
Vice-coordenador: Pauline Martins Leite Borges
Equipe: Graziella Regis Pereira
Resumo: Este projeto busca avaliar a prevalÃancia de parasitos intestinais nos indivÃ-duos
atendidos na APAE Governador Valadares com o intuito de diagnÃ3stico e tratamento
imediato seguido de um processo de educaÃ§Ã£o em saÃode que buscarÃ¡ conscientizar e
orientar os envolvidos quanto aos mecanismos de transmissÃ£o das principais parasitoses
encontradas. Para isto ofereceremos exames parasitolÃ3gicos de fezes para todos os
atendidos com o intuito de traÃ§ar um perfil das parasitoses intestinais prevalentes dentre o
grupo em estudo e diante dos dados levantados buscar intervir junto aos funcionÃ¡rios e
cuidadores com o objetivo de prevenir novas infecÃ§Ãμes.
Contato: girley.francisco@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Primeiros socorros para leigos
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Thiago Lorentz Pinto
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Paulo Roberto Rodrigues Bicalho, Maria Gabriela Parenti Bicalho
Resumo: O projeto "Primeiros socorros para leigos" oferecerá palestras, cursos e
treinamentos, teóricos e práticos, para funcionários de empresas, públicas ou privadas,
funcionários e alunos de escolas e universidades, creches e outros interessados e voluntários.
O projeto irá focar no aprendizado em primeiros socorros para queimaduras, feridas e
sangramentos, fraturas, desmaios e tonturas, atendimento a uma crise convulsiva, acidentes
com animais peçonhentos, choque elétrico, reanimação cardiopulmonar e desobstrução de
vias aéreas. Os participantes receberão certificados de participação. As atividades poderão ser
realizadas nas dependências das instituições onde serão ofertadas ou da própria universidade.
Os cursos e palestras serão sempre promovidos de forma gratuita e sem fins lucrativos,
porém, poderão ser promovidos em parceria com instituições filantrópicas, que poderão
cobrar ou solicitar aos participantes doações de materiais necessários à instituição e seus
internos, como alimentos, utensílios ou roupas, com o fim de promoção social.
Contato: thiago.lorentz@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Projeto EducAnimal: um trabalho de conscientização do bem-estar animal
Unidade: Depto de Ciências Contábeis
Coordenador: Raquel Berger Deorce
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Não possui
Resumo: O crescente convívio entre o ser humano e os animais de estimação não tem sido
acompanhada pela adoção de posturas de guarda responsável. A falta de orientação sobre os
princípios da guarda responsável proporciona a falta de vínculo afetivo e conseqüente
abandono de animais. A superpopulação de cães e gatos é um problema local que gera sérios
transtornos para os habitantes dos locais onde ele não é enfrentado de maneira efetiva. Dentro
deste conceito, a cidade de Governador Valadares enfrenta atualmente grave problema de
saúde pública, pois o município é considerado endêmico para a leishmaniose. A guarda
responsável de animais domésticos torna-se cada vez mais uma nova e estimulante reflexão
na busca de novas fórmulas de se resolver o aumento da população de cães e gatos errantes.
Essa postura propicia a melhoria nas condições de vida do animal, uma vez que contribui
para a prevenção de agravos. Trata-se de um valioso instrumento de saúde pública. O
objetivo geral do presente projeto é promover atividades educativas nas diversas escolas da
cidade de Governador Valadares- MG visando conscientizar os alunos acerca do bem-estar
animal, com a abordagem simples e direta de temas relacionados à guarda responsável,
manejo, preservação da natureza e zoonoses.
Contato: raquel.berger@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Rastreamento de lesões em mucosa bucal: diagnóstico precoce de câncer de boca em
Governador Valadares - MG
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Sibele Nascimento de Aquino
Vice-coordenador: Isadora Luana Flores
Equipe: Mônica Regina Pereira Senra Soares, Mirelle Nery Henrique, Bernardo Cesar Costa,
Cleverton Correa Rabelo, Ivanildes Vasconcelos Rodrigues
Resumo: Câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade
oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca). O câncer bucal
afeta cerca de 14.000 indivíduos ao ano, sendo responsável por mais de 4.000 mil óbitos/ano
no Brasil. Medidas de prevenção primária e secundária têm sido recomendadas no intuito de
reduzir o agravo da doença bem como prevenir novos casos. Essas medidas consistem
fundamentalmente em programas e medidas de combate ao consumo de tabaco e álcool bem
como na realização do exame visual da boca para detecção precoce de lesões cancerizáveis e
tumores não sintomáticos, a partir da qual se espera viabilizar o diagnóstico da doença em
seus estágios iniciais. O projeto de rastreamento de lesões em mucosa bucal: diagnóstico
precoce de câncer de boca em Governador Valadares - MG visa ao incremento de ações
preventivas das doenças bucais com ênfase no câncer bucal, buscando alertar sobre os
principais fatores de risco associados à doença, através de palestras educativas, divulgação do
autoexame e realização de exames bucais em usuários do Programa Saúde da Família, bem
como na implementação de medidas de diagnóstico dessa lesões. O projeto será realizado
pelos acadêmicos e professores da Universidade Federal de Juiz de Fora- Campus
Governador Valadares (UFJF-GV). Os acadêmicos de odontologia serão capacitados para a
realização de ações preventivas e diagnósticas, como o autoexame e biópsia da mucosa bucal,
e ainda para a apresentação de palestras educativas direcionadas aos usuários e profissionais
da saúde, seguida da aplicação dessas atividades nas Unidades Básicas de Saúde do
Município. Email para contato: sibeleaquino1@yahoo.com.br/ sibele.aquino@ufjf.edu.br
Contato: sibele.aquino@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Rede colaborativa em Segurança Alimentar e Nutricional na região do Vale do Rio
Doce
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Nizia Araujo Vieira Almeida
Vice-coordenador: Lelia Cápua Nunes
Equipe: Angelica Cotta Lobo Leite Carneiro, Simonton de Andrade Silveira, Clarice Lima
Alvares da Silva, Maria Cristina de Albuquerque Barbosa
Resumo: O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), foi criado pela
Lei Orgânica de Segurança Alimentar (LOSAN) 11346, de 15/09/2006, objetiva a ampliação
do acesso ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) a partir da execução das
políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional. Muitos municípios brasileiros não
realizaram a adesão ao SISAN, especialmente os menores, com número inferior a 200.000
habitantes, em que se enquadram a maioria dos integrantes da ARDOCE.Propõe-se assim, a
criação de uma rede colaborativa, que inclui levantamento situacional, ações educativas e
consultoria para esses município, o que contribuirá para o avanço das ações de SAN e alcance
do DHAA.
Contato: nizia.almeida@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: REUSE - Banco de Instrumentais Odontológicos
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Gabriel Pinheiro Lacerda
Vice-coordenador: Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda
Equipe: Renato Girelli Coelho, Humberto Nazareth Costa Junior, Yana Mara Vieira Barroso
Nazareth, Jefferson James Dos Santos
Resumo: O Projeto de Extensão denominado "REUSE - Banco de Instrumentais
Odontológicos", visa diminuir um problema de cunho social que estigmatiza o curso de
Odontologia como elitista devido ao alto custo dos instrumentais exigidos durante a
graduação. O curso de Odontologia promove a formação de um profissional com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde,
com base no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à
saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade
social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da
realidade em benefício da sociedade. O REUSE - Banco de Instrumentais Odontológicos
inspira-se nos princípios e orientações que vem sendo debatidos e testados nos centros de
excelência de ensino, que contemplam o compromisso ético, humanístico e social com o
trabalho multiprofissional em saúde e com a promoção, prevenção e recuperação da saúde, no
sentido da busca da universalização, da equidade, da continuidade, da integralidade da
atenção, da humanização do atendimento e dos resultados favoráveis dos cuidados de saúde
prestados aos indivíduos, famílias e comunidades. O presente Projeto de Extensão tem como
objetivo a obtenção de instrumentais clínicos odontológicos junto aos docentes e odontólogos
da instituição, profissionais, empresas e indústrias da área de Odontologia, em boas
condições de uso, que serão utilizados por alunos sem condições financeiras de adquirir o
material, por meio de empréstimo. A extensão, entendida como prática acadêmica que
interliga as atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da maioria da população,
consolida a formação de um profissional cidadão e se credencia junto à sociedade como
espaço privilegiado de produção e difusão do conhecimento na busca da superação das
desigualdades sociais.
Contato: gabriel.lacerda@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Revitalização da brinquedoteca como forma de humanização e valorização do sujeito
inserido no ambiente hospitalar
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Anderson De Almeida Rocha
Vice-coordenador:
Equipe: Waneska Alexandra Alves
Resumo: Quando é hospitalizada, a criança é retirada do seu convívio familiar, de sua casa,
de sua escola, e é inserida em um ambiente estranho e hostil, onde há rotinas rígidas e
invasivas, com pessoas estranhas àquelas que está acostumada a conviver, e seu
desenvolvimento pode ser seriamente comprometido. A criança sentir-se-á desprotegida e
vulnerável a todos os perigos desse meio ameaçador para a visão infantil, onde além da
doença em si, há todos os procedimentos dolorosos e desconfortáveis aos quais tem que se
submeter. Durante a internação, a rotina da criança é alterada, e os adultos de modo geral
(inclusive os seus parentes), também passam a se comportar de forma diferente com ela.
Mesmo hospitalizada, a criança continua a ser curiosa e ativa. Faz-se necessária então uma
estrutura que forneça à criança, pelo menos, um ambiente lúdico e infantil, que viabilize
fantasias e descontração, mesmo em um ambiente hospitalar. A ausência de um ambiente que
favoreça as brincadeiras no meio infantil pode até interferir no tratamento de uma criança e,
por conseguinte, na sua recuperação, uma vez que ela pode se sentir vulnerável e deslocada.
A brinquedoteca, como uma área reservada para o público infantil, é de importância ímpar na
socialização e ambientação da criança no hospital. Tem a capacidade de fornecer materiais
para o desenvolvimento cognitivo dos pacientes e também possibilita a expressão infantil
diante do espaço no qual está inserida. Através desse espaço, pode-se realizar atividades que
familiarizem às crianças aos procedimentos aos quais são submetidas e aos profissionais que
são responsáveis pela sua saúde. Além disso, pode-se também fornecer materiais facilmente
higienizáveis que incitem a imaginação e criação das crianças para a promoção do lazer que é
um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Contato: anderson.rocha@ufjf.br

Área temática: Saúde
Título: Sala de Espera em extensão: equipes multiprofissionais promovendo educação em
saúde em UAPS/ESF de Governador Valadares – Enfoque Fisioterapia
Unidade: Depto de Fisioterapia
Coordenador: Katy Andrade Monteiro Zacaron
Vice-coordenador: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Equipe: Simonton De Andrade Silveira, Maria Gabriela Parenti Bicalho, Luiz Eduardo De
Almeida, Herick Ulisses De Oliveira, Maria Anete Santana Valente
Resumo: A sala de espera constitui-se em um espaço fértil para implantação de ações
educativas, que podem contribuir significativamente para a promoção da saúde, prevenção de
agravos e encaminhamento para outras atividades. O Objetivo do presente projeto é
desenvolver ações sistemáticas de caráter socioeducativas, visando à promoção de cuidados à
saúde dos usuários das UAPS/ESF 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. Para alcançar estes objetivos, será formada uma equipe multidisciplinar de
educação em saúde composta por professores e alunos de graduação dos cursos da saúde
existentes na UFJF – Campus Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia e Medicina). Essa equipe irá desenvolver atividades socioeducativas na
UAPS/ESF de Governador Valadares, abordando temas de interesse dos usuários. Para tanto,
os alunos receberão treinamento pelos professores envolvidos antes de cada atividade na
UAPS. Para a ação, serão elaborados estratégias e materiais didáticos, de acordo com a
necessidade de cada tema. Após as ações nas UAPS, serão realizadas reuniões com a equipe
para avaliação do trabalho desenvolvido.
Contato: katy.andrade.3g@gmail.com

Área temática: Saúde
Título: Sala de Espera em extensão: equipes multiprofissionais promovendo educação em
saúde em UAPS/ESF de Governador Valadares – Enfoque Medicina
Unidade: Depto de Medicina
Coordenador: Maria Gabriela Parenti Bicalho
Vice-coordenador: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Equipe: Simonton De Andrade Silveira, Luiz Eduardo De Almeida, Katy Andrade Monteiro
Zacaron, Maria Anete Santana Valente
Resumo: A sala de espera constituir-se em um espaço fértil para implantação de ações
educativas, que podem contribuir significativamente para a promoção da saúde, prevenção de
agravos e encaminhamento para outras atividades. O Objetivo do presente projeto é
desenvolver ações sistemáticas de caráter socioeducativo, visando à promoção de cuidados à
saúde dos usuários das UAPS/ESF 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. Para alcançar estes objetivos, será formada uma equipe multidisciplinar de
educação em saúde composta por professores e alunos de graduação dos cursos da saúde
existentes na UFJF – Campus Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia e Medicina). Essa equipe irá desenvolver atividades socioeducativas na
UAPS/ESF de Governador Valadares, abordando temas de interesse dos usuários. Para tanto,
os alunos receberão treinamento pelos professores envolvidos antes de cada atividade na
UAPS. Para a ação, serão elaborados estratégias e materiais didáticos, de acordo com a
necessidade de cada tema. Após as ações nas UAPS, serão realizadas reuniões com a equipe
para avaliação do trabalho desenvolvido.
Contato: maria.gabriela@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde

Título: Sala de Espera em extensão: equipes multiprofissionais promovendo educação em
saúde em UAPS/ESF de Governador Valadares – Enfoque Nutrição
Unidade: Depto de Nutrição
Coordenador: Maria Anete Santana Valente
Vice-coordenador: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Equipe: Simonton De Andrade Silveira, Luiz Eduardo De Almeida, Katy Andrade Monteiro
Zacaron, Maria Gabriela Parenti Bicalho

Resumo: A sala de espera constitui-se em um espaço fértil para implantação de ações
educativas, que podem contribuir significativamente para a promoção da saúde, prevenção de

agravos e encaminhamento para outras atividades. O Objetivo do presente projeto é
desenvolver ações sistemáticas de caráter socioeducativas, visando à promoção de cuidados à
saúde dos usuários das UAPS/ESF 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. Para alcançar estes objetivos, será formada uma equipe multidisciplinar de
educação em saúde composta por professores e alunos de graduação dos cursos da saúde
existentes na UFJF – Campus Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia e Medicina). Essa equipe irá desenvolver atividades socioeducativas na
UAPS/ESF de Governador Valadares, abordando temas de interesse dos usuários. Para tanto,
os alunos receberão treinamento pelos professores envolvidos antes de cada atividade na
UAPS. Para a ação, serão elaborados estratégias e materiais didáticos, de acordo com a
necessidade de cada tema. Após as ações nas UAPS, serão realizadas reuniões coma equipe
para avaliação do trabalho desenvolvido.
Contato: anete.valente@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Sala de Espera em extensão: equipes multiprofissionais promovendo educação em
saúde em UAPS/ESF de Governador Valadares – Enfoque Odontologia
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Luiz Eduardo de Almeida
Vice-coordenador: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim
Equipe: Simonton De Andrade Silveira, Maria Gabriela Parenti Bicalho, Katy Andrade
Monteiro Zacaron, Maria Anete Santana Valente

Resumo: A sala de espera constitui-se em um espaço fértil para implantação de ações
educativas, que podem contribuir significativamente para a promoção da saúde, prevenção de

agravos e encaminhamento para outras atividades. O Objetivo do presente projeto é
desenvolver ações sistemáticas de caráter socioeducativas, visando à promoção de cuidados à
saúde dos usuários das UAPS/ESF 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. Para alcançar estes objetivos, será formada uma equipe multidisciplinar de
educação em saúde composta por professores e alunos de graduação dos cursos da saúde
existentes na UFJF – Campus Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia e Medicina). Essa equipe irá desenvolver atividades socioeducativas na
UAPS/ESF de Governador Valadares, abordando temas de interesse dos usuários. Para tanto,
os alunos receberão treinamento pelos professores envolvidos antes de cada atividade na
UAPS. Para a ação, serão elaborados estratégias e materiais didáticos, de acordo com a
necessidade de cada tema. Após as ações nas UAPS, serão realizadas reuniões coma equipe
para avaliação do trabalho desenvolvido.
Contato: luiz.almeida@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: Serviço Especial em Cirurgia Oral Menor (SECOM)
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Matheus Furtado De Carvalho
Vice-coordenador:
Equipe: Mônica Regina Pereira Senra Soares, Carlos Eduardo Pinto De Alcantara, Lucia De
Faria, Alexsandra Mota De Siqueira

Resumo: Algumas cirurgias realizadas na Odontologia abrangem procedimentos que se
enquadram na chamada cirurgia oral menor, passíveis de serem desdobradas por exercitação

contínua em curso de graduação. Na rede pública dos municípios atendidos pelo programa
federal Brasil Sorridente, procedimentos cirúrgicos de menor complexidade deveriam ser
realizados pelas equipes de saúde bucal que compõem a atenção básica. Nota-se, no entanto,
uma deficiência na formação técnico-cirúrgica dos dentistas que ocupam esses cargos bem
como uma falta de estrutura física adequada dos consultórios das equipes de atenção
primária, limitando a atuação destes profissionais. Consequentemente, parte da população
encontra-se desassistida, aguardando grandes filas de espera para serem atendidas nos
Centros de Especialidades Odontológicas. Por tudo, espera-se que esse projeto de extensão
possa ampliar o atendimento odontológico gratuito na área de cirurgia oral menor no
município, proporcionar aos alunos um aperfeiçoamento da habilidade psicomotora, e
estimulá-los a contribuir para a melhora da qualidade de vida dos pacientes como missão
profissional e de cidadania.
Contato: dr.matheusfurtado@yahoo.com.br

Área temática: Saúde
Título: Sobredentaduras Na Melhor Idade
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Gabriel Pinheiro Lacerda
Vice-coordenador: Rodrigo Furtado De Carvalho
Equipe: Mirelle Nery Henrique, Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda, Humberto
Nazareth Costa Junior, Yana Mara Vieira Barroso Nazareth, Cristiana Pereira Malta,

Alexsandra Mota De Siqueira, Cleyane Jovelina Da Cruz Januário Brito, Naysia Alves
Filgueiras
Resumo: O objetivo do Projeto de Extensão "Sobredentaduras na Melhor Idade" é de

promover a implantação de um Projeto de Extensão assistencial, teórico/prático, voltado a
alunos dos últimos 4 períodos do curso de graduação em Odontologia da UFJF/GV e
pacientes atendidos por esta Faculdade, com capacidade de estreitar laços entre extensão,
ensino, trabalho social e pesquisa, com grande impacto na formação do aluno, com
características interdisciplinares, com satisfatória relação dialógica com a comunidade
assistida, que amplie as oportunidades de prestação de serviço, estudo, aprendizado e
produção de conhecimento. O Projeto Sobredentaduras na Melhor Idade terá como um de
seus objetivos proporcionar aos alunos de graduação da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus avançado de Governador Valadares a
possibilidade de aprender a avaliar, diagnosticar e planejar, e de oferecer tratamentos
envolvendo sobredentaduras (overdentures) sobre implantes osseointegráveis, como uma
complementação curricular. A instalação dos implantes ficará sob responsabilidade do
coordenador, caracterizando-se como um procedimento demonstrativo, na própria clínica da
Faculdade de Odontologia. Já a instalação dos dispositivos de retenção das próteses
(Sobredentaduras), sejam imediatas ou tardias, ficarão a cargo do coordenador,
vice-coordenador e dos alunos participantes do projeto.
Contato: gabriel.lacerda@ufjf.edu.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: Saúde
Título: Sorriso na melhor idade
Unidade: Depto de Odontologia
Coordenador: Rodrigo Furtado de Carvalho
Vice-coordenador: Não possui
Equipe: Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda, Clarice Lima Alvares Da Silva, Alexsandra
Mota De Siqueira, Cleyane Jovelina Da Cruz Januário Brito, Gabriel Pinheiro Lacerda

Resumo: Como no Brasil os programas dirigidos a população idosa ainda são raros, as
poucas pesquisas epidemiológicas realizadas mostram uma situação preocupante. Pois, sem

renda para a utilização de serviços privados e sem prioridade nos serviços públicos, os idosos
apresentam grande quantidade de problemas bucais, como dentes extraídos, sextantes com
doença periodontal, lesões da mucosa bucal e necessidade de próteses . Nesta linha de ação
do projeto de extensão propõe promover educação em saúde na Casa de Recuperação Dona
Zulmira da Sociedade São Vicente de Paula - Governador Valadares - MG. Espera-se que a
prática possa contribuir na educação dos pacientes, cuidadores e profissionais em relação ao
atendimento humanizado de forma integral, qualificando os atores envolvidos na promoção
de saúde bucal e melhora da qualidade de vida. Desta forma espera-se um benefício aos
pacientes, que poderá ser verificado por meio da adesão ao projeto e melhora de seu quadro
clínico. Espera-se ainda que a participação dos alunos de graduação no presente projeto possa
contribuir para formação de profissionais mais sensibilizados e preparados para o cuidado em
saúde de forma integral.
Contato: rodrigo.carvalho@ufjf.edu.br

Área temática: Saúde
Título: UFJF-GV em movimento
Unidade: Direção Geral
Coordenador: Erica Barbosa Magueta Silva
Vice-coordenador: Larissa Barbosa Vieira Almeida
Equipe: Doiara Silva Dos Santos, Bruno Fonseca Boaventura, Luiz Campos Junior, Joana

Darc Sousa Mendes, Thiago Senra Dos Santos, Guilherme De Andrade Ruela, Filipe Garcia
Moreira
Resumo: O Projeto UFJF-GV em Movimento tem como objetivo contribuir para a melhoria

da qualidade de vida dos servidores da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus
Governador Valadares, por meio da implementação da Ginástica Laboral (GL). A atividade
acontecerá a partir de parcerias com docentes e discentes de cursos da área de saúde da
UFJF-GV. Tem previsão para ocorrer durante um ano, duas vezes por semana, em uma sala
previamente reservada e preparada para esta finalidade. Serão desenvolvidas ao longo do
projeto outras atividades, tais como: momentos para avaliação nutricional, antropometria,
aferição de pressão arterial e glicemia capilar. A avaliação do projeto será realizada por meio
de acompanhamento dos seguintes indicadores: taxa de adesão dos servidores ao projeto,
índice de absenteísmo no ambiente de trabalho (global e relacionados às LER/DORT),
monitoramento da antropometria, índices pressóricos e glicemia capilar, avaliação de
mudanças de estilo de vida e estado geral de saúde, como redução de queixas de dores
corporais. Espera-se que haja sensibilização dos servidores sobre a importância da prática de
exercícios físicos, sobretudo para a adoção de um estilo de vida saudável dentro e fora do
ambiente de trabalho. O projeto foi idealizado pelo Setor de Saúde, Segurança e Bem-Estar,
vinculado à Gerência de Gestão de Pessoas da UFJF-GV, que desenvolve ações direcionadas
ao servidor nas áreas de vigilância e promoção à saúde, perícias oficiais, exames
admissionais, demissionais e periódicos. Contato: ssbe.gv@ufjf.edu.br
Contato: erica.magueta@ufjf.edu.br

Área temática: Educação
Título: Xadrez na Escola, adeus cola : cultura, lazer e aprendizagem significativa para alunos
de escolas públicas de Governador Valadares.
Unidade: ICSA
Coordenador:  Josue Aristides Machado Da Silva Pereira
Vice-coordenador: Willian Vieira De Paula
Equipe: Não possui
Resumo: O xadrez é um jogo de cálculo, planejamento, concentração e análise, ou seja,
gerador de eficiente exercício mental, cuja disciplina tem se desenvolvido durante séculos
através da história. Pesquisas educativas relacionadas com o xadrez provam a influência
positiva deste jogo/esporte sobre seus praticantes. Em função do exposto, objetiva-se com
este projeto desenvolver habilidades relacionadas à memória, planejamento, raciocínio
lógico, inteligência, imaginação, e outras habilidades cognitivas, em alunos de escolas
públicas do município de Governador Valadares, MG. Este projeto está estruturado em etapas
sequenciais ou em conjunto, a saber: - Seleção e treinamento do bolsista e dos monitores
voluntários - Seleção dos alunos das escolas públicas de Governador Valadares - Encontro
para as aulas de Xadrez - Torneios de Xadrez - Apresentação em eventos - Avaliação o do
projeto. O público alvo foco desse projeto, a princípio, por ser uma equipe pequena, são os
alunos de duas escolas públicas de Governador Valadares - MG (uma municipal e uma
estadual), preferencialmente em periferia, onde serão atendidas crianças e adolescentes, em
sua maioria, carentes, com vulnerabilidade social e econômica. Serão também submetidos a
diversos mecanismos de estímulos para o seu desenvolvimento cognitivo. Entende-se que
este projeto irá beneficiar, também, diretamente os alunos-monitores/bolsistas da UFJF,
Campus/GV, haja vista a experiência que será proporcionada por mais essa faceta da
formação docente que é o ensino do xadrez, enriquecendo seu leque de possibilidades futuras.
Estima-se em cerca de 500 pessoas atingidas direta ou indiretamente na execução do projeto
até o final.
Contato: josue.federal@gmail.com

