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I Seminário Socioanálise, Genealogia e Direitos

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O I Colóquio Socioanálise, Genealogia e Direitos, será realizado na modalidade online, sendo composto por
06 mesas redondas, distribuídas entre os dias 28 a 30/09/2021. Horário: 10h-12h e 18h-20h. Carga horária:
12 horas.
Os objetivos do Colóquio são:
- disseminar informações sobre as atividades do projeto de extensão ORIGENS E HORIZONTES e os
resultados obtidos até o momento;
- promover a interação entre a comunidade acadêmica (docentes, discentes e pesquisadores) com a
comunidade leiga;
- democratizar a informação sobre pesquisa genealógica, incluindo fontes e instrumentos de busca;
- promover a interação de pesquisadores e o compartilhamento de dados de pesquisa.
A metodologia envolve 06 Mesas Redondas num formato horizontalizado de debate e exposição. Cada uma
será realizada em até 02 horas de duração, sendo 30 minutos para cada um dos 03 convidados e 30 minutos
para perguntas e intervenções.
O público alvo é amplo, incluindo acadêmicos e leigos.
Todas as informações podem ser obtidas em nosso blog http://genealogiaehorizontes.blogspot.com.br/
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I Simpósio de traumatismo dentário

Valdir Cabral Andrade

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

I Simpósio de traumatismo dentário é um evento promovido pelo projeto de extensão “Salve seu dente:
ensinando os educadores a ensinar” destinado à promoção de conhecimento sobre o trauma dentário com
abordagem das diversas especialidades da Odontologia, desde a abordagem inicial até o acompanhamento
clinico e radiográfico de pacientes que sofreram trauma na face. Serão 2 dias de palestras abordando as
diferentes abordagens terapêuticas com o objetivo de oferecer um ensino aprofundado e contextualizado do
trauma dentário na Odontologia para estudantes de graduação e profissionais da Odontologia. Será um
evento on-line gratuito realizado nos dias 30 e 31 de Janeiro de 2021, das 15:00h às 19:30h com transmissão
ao vivo pelo YouTube.
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II Seminário Internacional e III Seminário Nacional de Pesquisas do GEDIS-CNPq da FSS-UFJF

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

Os II Seminário Internacional e o III Seminário Nacional de Pesquisas do GEDIS-CNPq da FSS-UFJF propõe-
se a debater temas oriundos de pesquisas de graduandos, pós-graduandos, docentes e pesquisadores
nacionais e internacionais da área de Serviço Social e afins, a partir de objetos do campo dos estudos de
sexualidades e gênero. O evento ocorrerá via webconferências On Line, através da Plataforma Google Meet
com inscrição prévia. Ocorrerá de 13/01 a 17/03., das 19h as 22h. Maiores informações:
https://gedisufjf.wixsite.com/gedisufjf/post/ii-semin%C3%A1rio-internacional-e-iii-semin%C3%A1rio-nacional-
do-gedis-e-ii-curso-de-extens%C3%A3o-do-cer-lgbtqi
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Palestra: Saídas de emergência em edificações de grande porte

Carlos Eduardo Da Rocha Santos

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Palestra do Professor da UFJF Doutor Ernani Simplício Machado acerca das normas de prevenção e combate
à incêndio no contexto do projeto de Arquitetura de grande porte. Palestra: Saídas de emergência em
edificações de grande porte. Data: 07/01/2021. Hora: 10:00h. Local: online (lhttps://meet.google.com/dqq-
nxnx-axi).



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso básico de arbitragem em Ginástica Rítmica

Josaria Ferraz Amaral

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso básico de arbitragem em Ginástica Rítmica, promovido pela disciplina Fundamentos da  Ginástica III,
tem como objetivo ampliar e consolidar o aprendizado de conceitos relacionados à arbitragem nessa
modalidade, bem como apresentar a experiência profissional de uma árbitra de Ginástica Rítmica da
Federação Internacional de Ginástica. O evento será on-line (Google Meet), no dia 28 de janeiro de 2021, das
10 às 12 horas. Poderão participar tanto os alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal de
Juiz de Fora, quanto a comunidade externa.
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Sedação Paliativa (Discussão sobre o filme “O Caderno de Tomy”).

Carina Dantas Ruiz Magalhaes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Os cuidados paliativos deveriam iniciar assim que se tem o diagnóstico de uma doença que ameace a vida, e
devem abranger não somente o paciente, como toda a família. Ao contrário do que popularmente se pensa, o
paliativismo não é esperar o paciente morrer, não é o que acontece quando não há mais nada o que fazer,
mas é todo um trabalho multidisciplinar para que o paciente tenha dignidade durante o final de sua vida.
	Dentre as muitas coisas que podem ser feitas, há a sedação paliativa. Esta é indicada, por exemplo, quando o
paciente já não responde mais aos analgésicos, e serve para garantir conforto nos momentos finais.
Entretanto, não são muitas as pessoas que conhecem como funcionam a sedação paliativa, e muitas
acreditam que a sedação pode acelerar a morte do paciente, confundindo-se com eutanásia.
No filme a ser discutido, em suas cenas finais, a protagonista passa por uma sedação paliativa que ocorreu de
modo não tradicional, podendo ser um material que corrobora com a ideia de a sedação ser um tipo de
eutanásia. Deste modo, o filme se mostra como um material que pode ser utilizado para trazer reflexões e
debates sobre um tema tão novo no Brasil, e ainda não totalmente disseminado: o paliativismo.
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Ciclo de conversas on-line 10 anos do grupo GESED: ensino, pesquisa e extensão universitária em relações
de gênero, sexualidades e educação

Roney Polato De Castro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Nos 10 anos de existência do grupo GESED (grupo de estudos e pesquisas em Gênero, Sexualidade,
Educação e Diversidade), vinculado à Faculdade de Educação da UFJF, realizaremos um ciclo de conversas,
com foco nas questões que envolvem a atuação do grupo no ensino, na pesquisa e na extensão, bem como
as perspectivas teórico-metodológicas que o vinculam ao campo de pesquisas em relações de gênero,
sexualidades e educação. O evento será totalmente on-line, via plataforma Meet, e ocorrerá ao longo das
quartas-feiras do mês de março de 2021, às 19 horas. A participação se dará mediante inscrição prévia. O link
para a inscrição (gratuita) está disponível nas redes sociais do grupo GESED (Instagram e Facebook).
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Rodas reflexivas sobre masculinidades

Murilo Ramalho Procopio

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O ciclo mesa de debates "Rodas reflexivas sobre masculinidades" é uma ação de extensão do projeto
Masculinidades Violência e Saúde do Homem. Com a ação, a equipe do projeto pretende apresentar e discutir
o tema na a comunidade acadêmica de Governador Valadares, especialmente entre homens jovens
universitários. O objetivo de longo prazo do projeto é incentivar a criação um grupo reflexivo sobre
masculinidades no município.

O evento foi organizado sob a forma de mesa de debates, e será realizado uma vez por semana, às 18:00 na
plataforma Google Meet, com seis encontros de duas horas. Em cada reunião, um participante do projeto será
responsável por fazer as primeiras reflexões sobre um determinado tema, incentivando a participação de
todos os inscritos, em qualquer momento, a partir do compartilhamento de experiências de vida,
principalmente. Ao final das atividades, todos os participantes receberão um certificado de participação no
evento.

Cronograma:
18/02 - Masculinidades na infância: como se constrói um homem?
25/02 - Masculinidade e machismo no esporte
04/03 - O que os homens pensam do feminismo?
11/03 - A representação das masculinidades em filmes e séries.
18/03 - Masculinidades: violência e abusividade em relacionamentos.
25/03 - Masculinidade e saúde.
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V Integrafisio UFJF-GV

Fabiana Roberta Nunes Carnauba

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O V Integrafisio UFJF/GV objetiva proporcionar um momento de acolhimentos aos discentes ingressantes e
integração entre os estudantes dos diversos períodos do curso de Fisioterapia da UFJF/GV e os servidores do
Departamento de Fisioterapia, além de proporcionar conhecimento por meio de palestras com convidados
externos e da própria universidade sobre temas relevantes para os futuros fisioterapeutas e os profissionais já
formados.
O V Integrafisio da UFJF/GV será totalmente online e gratuito. O evento é voltado para todos os discentes do
curso de Fisioterapia e servidores do Departamento de Fisioterapia da UFJF/GV e será realizado nos dias 23
a 25 de fevereiro de 2021, das 19h às 21h.
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Jogos Olimpicos: histórias visíveis e invisíveis.

Sarah Teixeira Soutto Mayor

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

De acordo com os valores olímpicos, o tempo de uma Olimpíada é a cada quatro anos. Sendo assim, a
possível edição de 2021 será uma Olimpíada ou mais um evento esportivo? Nesse sentido, esta palestra
busca exemplificar os marcos positivos e negativos de algumas edições dos Jogos Olímpicos Modernos,
apresentando tensionamentos para os valores olímpicos, que perpassam, por exemplo, a sua periodização; a
presença das mulheres desde a primeira edição em 1896, ainda que fossem proibidas de competir; a
existência de instituições dissociadas do Comitê Olímpicos Internacional que buscaram promover o 'olimpismo
feminino'; e, por fim, a trajetória de algumas atletas negras brasileiras ainda invisibilizadas. A palestra
acontecerá de modo remoto, dia 10 de fevereiro de 2021, às 15 horas, com duração de 2 horas. O público
alvo são estudantes e profissionais da Educação Física, gestores esportivos, turismólogos/as,
historiadores/as, pesquisadores/as e demais pessoas interessadas na temática.
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Para Além das Espécies: O Status Jurídico dos Animais

Nara Pereira Carvalho

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Evento online acerca do estatuto jurídico dos animais, com exposição pelas palestrantes, seguida de
discussão com os que estiverem acompanhando a transmissão.
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Diplomacia brasileira e construção da identidade nacional

Pablo Georges Cicero Fraga Leurquin

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A palestra "Diplomacia brasileira e construção da identidade nacional" será ministrada por Igor Moraes
(Terceiro-Secretário da carreira de Diplomata). O objetivo da apresentação é analisar o papel da diplomacia
na construção da identidade nacional, colocando ênfase, a partir do resgate histórico da atuação do Itamaraty,
na importância desses profissionais na definição da posição do Brasil no mundo globalizado. Em seguida, o
Prof. Dr. Pablo Leurquin (UFJF-GV), na condição de debatedor, irá suscitar o debate sobre o tema. O evento
ocorrerá de maneira remota, no dia 25/02/2021, às 19:00.
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Webinário de Ginástica

Josaria Ferraz Amaral

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Webinário de Ginástica tem como objetivo ampliar e consolidar o aprendizado de conceitos relacionados à
iniciação às ginásticas artística e rítmica, bem como demonstrar as possibilidades de aplicação dos
fundamentos e elementos dessas modalidades nas aulas realizadas no contexto da academia. O evento será
on-line (Google Meet), no dia 6 de março de 2021, das 14 às 17 horas. Poderão participar tanto os alunos do
curso de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora quanto a comunidade externa.
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3º Ciclo de Palestras do Grupo de Estudos Linguísticos da Libras (GELLI)

Aline Garcia Rodero Takahira

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O 3º Ciclo de Palestras do Grupo de Estudos Linguísticos da Libras (GELLI) contará com a mesa-redonda
"Libras: política linguística e afirmação identitária", a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, terça-feira,
das 18h00 às 20h00, com a finalidade de discutir a importância Libras enquanto política educacional e
identitária por meio de aspectos sociais e linguísticos da comunidade surda. A mesa-redonda será composta
pela Prof.ª Dra. Ana Regina Campello, que discutirá a Educação Bilíngue para surdos; pelo Prof. Dr. Cláudio
Henrique Nunes Mourão, que discutirá sobre sobre Cultura e da Literatura Surda; e pela Prof.ª Ms. Rosani
Kristine Paraiso Garcia, que discutirá sobre a importância da Libras em um contexto político e social para a
comunidade surda. O evento, que  é voltado para alunos da Licenciatura em Letras-Libras da UFJF e
interessados em geral, será transmitido pelo Youtube e contará com intérpretes. A inscrição será realizada
durante o evento por link a ser disponibilizado através do chat e haverá certificado para até 200 inscritos.
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III SENESDE (Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental)

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O III Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental é
organizado pelo Programa de Extensão Ambiente-se em parceria com a Comissão de Coleta Seletiva
Solidária (CCSS) do Campus GV e projeto de treinamento profissional. Objetiva reunir a sociedade civil
organizada, a comunidade acadêmica e a administração pública municipal, além de representantes de órgãos
estaduais e federais, para discutirmos a atuação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), o
desenvolvimento sustentável e a educação ambiental.
O III Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, da UFJF-
GV, ocorrerá de 23 a 27 de agosto de 2019, no formato Webinário. Para cada um dos temas abordados no
evento será reservado um dia, contemplando atividades como Palestra, Mesa Redonda e Apresentação de
Projetos de Extensão, Pesquisa e Treinamento Profissional Encerrados e em Andamento.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Qualidade Sonora em Salas de Espetáculos: música, acústica e arquitetura

Ernani Simplicio Machado

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A eficiência sonora pode ser entendida como o conjunto de atributos acústico-espaciais que propiciam uma
experiência auditiva aprazível em recinto fechado. A partir deste pressuposto, a palestra objetiva: 1) ampliar a
percepção dos alunos com relação ao campo de atuação da acústica; 2) demonstrar a aplicabilidade dos
dispositivos promotores da qualidade acústica em ambientes de escuta crítica (teatros, auditórios, salas de
espetáculo, cinema) e 3) traçar uma linha condutora do pensamento e sistematização da ciência acústica
voltada à salas de espetáculos desde as descobertas de Sabine até as experiências mais recentes
embasadas na metodologia proposta por Beranek. Através de uma metodologia expositiva subsidiada por
recursos audiovisuais, a palestra ilustrará a prática de se projetar ambientes específicos a partir de métricas
menos exploradas no curso de conforto acústico da graduação de Arquitetura e Urbanismo:
•	Tempo de Reverberação [RT60];
•	Early Decay Time [EDT10];
•	Inicial Time Delat Gap [ITDG];
•	Definição [D50]; Clareza [C80];
•	Tempo Central [Ts];
•	Fator Força [G];
•	Lateral Energy Fraction [LF];
•	Inter-Aural Cross Correlation [IACC];
•	Razão de Graves [BR];
•	Razão de Agudos [TR];
•	Suporte [ST1], etc.
Dando ênfase aos aspectos qualitativos, a palestra correlacionará os parâmetros de qualidade acústica acima
elencados com os efeitos psicoacústicos e os atributos subjetivos descritores de sensações não mensuráveis
tais como: Audibilidade, Vivacidade, Clareza, Calor, Brilho, Definição, Intimidade, Envolvimento, Impressão
Espacial, Timbre, Conjunto, etc, mostrando as diversas nuances contidas no projeto de condicionamento
acústico em função da tipologia de espetáculos (musical, palavra falada, misto), da forma do espaço
performático (Shoebox, leque, ferradura, arena, etc) e das tipologias de palco (italiano, elizabetano, etc). Vale
ressaltar que o foco da exposição é muito mais a poética inerente à função do espaço acústico do que a
exatificação numérica dos parâmetros de qualidade acústica, mesmo que para explica-los se faça necessário
aludir, vez ou outra, à normativas, métodos de medição e predição.
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Fronteiras_Japão: Sociedade e seus espaços

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

‘Fronteiras_Japão: Sociedade e seus espaços' é um ciclo de palestras que visa  navegar pelo espaço
Nipônico, de maneira introdutória, traçando perspectivas e horizontes  novos, enquanto discute sociedade e
cultura, arquitetura e cidade, bem como a visão de  mundo tão particulares a essa nação. Neste terceiro
encontro do ciclo, a palestra será  ministrada pelo professor e historiador, com graduação (1999) e mestrado
em História Social  pela Universidade de São Paulo (2003), Rogério Akiti Dezem. Em sua palestra, Dezem
abordará as relações entre o espaço urbano japonês e a fotografia de rua, de modo a  colaborar para o
entendimento da sociedade e dos espaços do Japão.
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Momento de Conversa: História Oral Como Instrumento de Pesquisa e Construção de Identidades

Devani Tomaz Domingues

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

O "Momento de Conversa: A história oral como instrumento de pesquisa e construção de identidades" é uma
ação vinculada ao projeto de extensão UFJF-GV na rota cultural: Saberes e Interdisciplinaridade. Nesta
segunda edição, o evento visa criar um ambiente para a comunicação, diálogo e reflexão crítica sobre a
história oral como instrumento de pesquisa, trazendo para a roda de conversa as professoras historiadora
Sandra Nicoli e pedagoga Fernanda Gomes. No encontro as professoras conversam também sobre a história
oral como construção de identidades, trazendo para o debate a experiência da pedagoga numa escola da
comunidade do Distrito Córregos do Bernardo, do município de Governador Valadares. A metodologia do
evento baseia-se no princípio da participação ativa e dialógica, com a valoração da troca de saberes. Tem
como desafio desenvolver uma comunicação acessível à comunidade local com uma interlocução
centralmente voltada para os jovens.
A conversa será mediada pelas graduandas do Campus Governador Valadares da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF/GV) – Thainara de Souza Silva, do curso de odontologia e Samara Gonçalves Vieira, do
curso de direito. O gerenciamento das ferramentas on-line e do Chat será feito por Luiz Eduardo Gervásio
Armond, do curso de administração e Jennifer Silva Soares, do curso de direito, ambos estudantes da
UFJF/GV.

É um evento gratuito e aberto ao público externo. Acontece no formato de um encontro on-line, transmitido
pelo Youtube, na quinta-feira, 25/02/2021, às 19h.
Mais informações podem ser obtidas no Instagram @projetorotacultural.
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Contabilidade e equipe multiprofissional

Mateus Clovis De Souza Costa

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

Evento ao vivo e online onde o prof. Mateus Costa convidará profissionais de mercado para uma mesa de
debate sobre a atuação do profissional da contabilidade e a interface com os demais profissionais, tendo em
vista a necessidade de produzir a informação contábil financeira e gerencial.

O público alvo são estudantes e profissionais das áreas de gestão e demais profissionais cuja atuação
profissional tenha interface com a contabilidade.
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O impacto do distanciamento social nas famílias de pessoas com deficiência

Stela Cristina Hott Correa

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este evento é uma roda de conversa sobre os impactos do distanciamento social nas famílias de pessoas
com deficiência. Seu objetivo é a sensibilização do público participante para as aflições experimentadas pelas
famílias com pessoas com deficiência durante o distanciamento social. Estão convidados a participar pessoas
com deficiência, seus amigos e familiares, além de docentes e discentes da UFJF e da rede de ensino de
Governador Valadares. O evento ocorrerá por meio de live online, no dia 11/03/2021 às 14h. Os interessados
deverão fazer inscrição no link https://forms.gle/Yu2FNAxiF6SLacHj7. A participação dará direito a certificado.
Dúvidas poderão ser atendidas no e-mail projetoaped@gmail.com ou no perfil @aped_ufjfgv.
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Security Threats in a Global Perspective

Vicente Riccio Neto

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O seminário abordará os seguintes temas: segurança pública e as instituições de manutenção da lei no Brasil,
segurança pública e defesa nacional, a gestão da imigração no Brasil, a proteção jurídica da biodiversidade
amazônica, a dimensão global das máfias e o caso italiano, a relação entre máfias e o Estado. As temáticas
abordadas representam as áreas de interesse dos pesquisadores integrantes do seminário. Informações
sobre o evento podem ser obtidas pelo e-mail: ppg.direito@ufjf.edu.br.
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II Ciclo de conversações - Dia Internacional de luta pela eliminação da  discriminação racial

Elizete Maria Menegat

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O dia 21 de março - Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, é, por nós, saudado,
como em todo o mundo, por ativistas antirracistas e por direitos humanos quando muit@s organizam os 21
dias de ativismo contra o racismo.
Nesse ano de 2021, articulando os temas gênero, raça e classe, temos uma personalidade importante no
cenário brasileiro e latino-americano que marca a resistência das mulheres negras: Lélia Gonzalez!
Na Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024), precisamos afirmar que corpos negros importam
e denunciar que os corpos negros como alvos da violência, da violação de direitos e dos assassinatos estão
na ordem do dia da luta antirracista contra um Estado genocida e sua necropolítica como afirma Achille
Mbembe (2011). Por isso que nossa proposta de debate, articulando acadêmicas e acadêmicos, toma a
questão de gênero, raça e classe, mas, em particular, das mulheres negras em suas diversidades e
subjetividades, por ser o mês também de luta das mulheres. Assim, de forma interseccional, trataremos de um
debate a partir do olhar da luta antirracista e, prioritariamente, das resistências dessas mulheres negras na
sociedade brasileira.
Na área de Serviço Social, a partir do 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS (2017) aprovou-se
a campanha “Assistentes Sociais no Combate ao Racismo” e desde 2018 esse tema toma a agenda político-
profissional nos eventos dessa categoria, como o ENPESS/ABEPSS e do CBAS, e isso também corrobora
para o que propomos presença de alunas e profissionais negras de Serviço Social.
Por isso e de forma resistente estaremos, no dia 19 de março, em duas atividades acadêmico-políticas no
mês de comemoração pelos dias das mulheres e da luta antirracista.

PROGRAMAÇÃO – 19 de março de 2021
Atividade 1 – RODA DE CONVERSAÇÃO I: Das 16h às 17h
TEMA: Falando de Lélia Gonzalez: Gênero, Raça e Classe: questões metodológicas e de pesquisa para uma
episteme negra
Convidadas:
Profra Elizabeth do Espírito Santo Viana (Socióloga e Mestre em História Comparada. Ativista história do
Movimento Negro Unificado – MNU e primeira produção científica em forma de dissertação sobre Lélia
Gonzalez)
LOCAL: Plataforma Google Meet
Texto de Apoio:
VIANA, Elizabeth do Espírito Santo. Relações raciais, gênero e movimentos sociais: o pensamento de Lélia
Gonzalez 1970-1990. Mestrado em História Comparada (Dissertação). Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
(IFCS/UFRJ), 2006. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/34/teses/ElizabethDoEspiritoSantoViana.pdf
VIANA, Elizabeth do Espírito Santo. Lélia Gonzalez e outras mulheres: pensamento feminista negro,
antirracismo e antissexismo. Revista ABPN, v. 01, n. 01, março-junho, 2010. Disponível em:
http://bibliopreta.com.br/wp-content/uploads/2016/08/L%C3%A9lia-Gonzalez-e-outras-mulheres-Pensamento-
feminista-negro-antirracismo-e-antissexismo-Elizabeth-do-Esp%C3%ADrito-Santo-Viana-Universidade-
Federal-do-Rio-de-Janeiro.pdf
Vídeos de Apoio:
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1. https://www.youtube.com/watch?v=WxB3SVZ2tzk&feature=youtu.be
2. https://www.youtube.com/watch?v=jGD_OLgzsPw

Atividade 2 – RODA DE CONVERSAÇÃO II: Das 17h às 19h
TEMA: Por onde anda nossas pesquisas?: Produções negras importam e resistem
Convidad@s:
Pesquisador@s de graduação, mestrado e doutorado em Serviço Social da UFJF que tematizam sobre o(s)
tema(s) do debate do evento
LOCAL: Plataforma Google Meet

COMISSÃO ORGANIZADORA E COORDENAÇÃO:

Profa Dra Elizete Maria Menegat
Prof. Dr. Marco José de Oliveira Duarte
Profa Dra Sabrina Pereira Paiva
Estudantes e Pesquisadoras da Graduação e do PPGSS/UFJF

APOIO:
Grupo de Pesquisa Questão Social, Território e Serviço Social/CNPq/UFJF

FSS/UFJF NA LUTA FEMINISTA E ANTIRRACISTA!

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

XVIII Encontro Regional de Comunicação

Marise Pimentel Mendes

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O Encontro Regional foi criado com o objetivo de estabelecer um intercâmbio entre os cursos de
Comunicação Social da Zona da Mata e Campo das Vertentes, debatendo temas relevantes no âmbito da
graduação, da pós-graduação e das práticas profissionais no campo da Comunicação. Nesta 18ª edição, em
virtude da suspensão das atividades presenciais e da necessidade de adaptação para o formato on line, a
realização do Erecom 2020 vai acontecer em 2021, mas ainda dentro do segundo semestre letivo de 2020.
Constam de sua programação palestras e mesas coordenadas com a exposição dos trabalhos de grupos de
pesquisa e de projetos de docentes da Facom, com temática voltada para a comunicação em tempos de
pandemia. O evento, que se dirige a professores, alunos e profissionais da Comunicação e de áreas afins,
acontecerá de forma remota de 08 a 12 de março de 2021. Maiores informações através do e-mail
erecom.ufjf@gmail.com.
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PET-Saúde/Interprofissionalidade-UFJF/PJF/MS: O que fizemos e o que queremos

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

Trata-se de um evento científico como atividade de encerramento do Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde (PET-Saúde)/Interprofissionalidade da UFJF/PJF/MS. Que serão apresentados os relatos de
experiência desenvolvidos pela equipe de docentes, trabalhadores da saúde e estudantes bolsistas e
voluntários, distribuídos entre 5 grupos tutorias para as 5 UBS da zona norte da cidade de Juiz de Fora:
Industrial, Milho Branco, Monte Castelo, Nova Era e São Judas, no período de 2019-2021. A programação
consiste em uma mesa de abertura, com as autoridades da UFJF, PJF e MS, em seguida apresentação das 5
experiências dos GT/UBS e para finalizar uma mesa com a representação da PJF, MS, PROEX, PROPP e
PROGRAD para o debate. O evento será realizado no dia 16 de março, das 18h as 21h, na Plataforma Zoom,
como atividade online frente ao contexto da pandemia da COVI-19.
Email para contato: joaodaniel@pjf.mg.gov.br
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III Troca de saberes, fazeres e dizeres indígenas, quilombolas e caiçaras do CAp

Catia Pereira Duarte

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

A proposta "III Troca de saberes, fazeres e dizeres indígenas, quilombolas e caiçaras do CAp" é oriunda de
relatórios dos projetos de ensino, pesquisa e extensão do Colégio de Aplicação João XXIII/ da Universidade
Federal de Juiz de Fora, apresentados em eventos científicos, comissões e plataformas governamentais,
desde 2014, bem como a partir das demandas das comunidades que estamos interagindo, desde 2018. Esta
iniciativa tem como objetivo, conhecer, discutir e ampliar os conhecimentos sobre métodos de ensino que
atenderão as demandas de um mundo pós-pandemia nas aldeias, quilombos, comunidades caiçaras e
urbanas que recebem os professores e alunos do Colégio de Aplicação João XXIII; bolsistas; professores do
município que participam dos projetos da escola federal; indígenas e quilombolas que participaram das
versões anteriores, bem como caiçaras e portugueses que se aproximaram de nós na pandemia. Por meio de
mesas online, pretende-se realizar um evento de 4h chamado III Troca de saberes, fazeres e dizeres
indígenas, quilombolas e caiçaras do CAp (apoiado pela Pró-reitoria de Extensão).
E-mail: catia.duarte@ufjf.edu.br
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OPPORTUNITY DAY INOVALEITE

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

No dia 24 de março, teremos 2 horas de conversa em um bate papo sobre "O MERCADO DE LATICÍNIOS E
O PERFIL DO PROFISSIONAL" com o Diretor Geral da Lactalis Brasil, Alexandre Almeida, entre 18:00h e
20:00h.
¿
Queremos convidar você estudante envolvido no mundo dos lácteos a fazer parte deste momento. Venha
participar… somente durante a palestra, será disponibilizado um sistema de cadastro único para os
participantes poderem concorrer a diferentes vagas nos processos seletivos que a Lactalis possui e que serão
destaques durante toda a apresentação.  Não será apenas mais uma apresentação. Será a sua chance de
colocar o seu nome no topo das listas de vagas mais concorridas no Brasil.
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CRISTINA MOSQUIM - MINHA LUPA NA ROTULAGEM FRONTAL

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Serão 2 horas de palestra com uma discussão profunda sobre as novas regras aplicadas na rotulagem
nutricional, no dia 11 de março, entre 16:00h e 18:00h. A Professora Cristina Mosquim preparou um conteúdo
especial e inédito para esta apresentação no Brasil:

- Principais mudanças nas regras de rotulagem nutricional: âmbito de aplicação, definições, tabela nutricional,
porções, % VD, alegações nutricionais;
- Novos conceitos e critérios para a rotulagem nutricional frontal: modelos, legibilidade, perfil nutricional,
aplicação (exemplos em produtos);
- Alimentos isentos de rotulagem nutricional: lácteos (leite, leite em pó, queijos sem adição, leites fermentados
sem adição);
- Prazos: implementação/adequação.
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Rosas de Março: Do Rosa ao Lilás - Levando a Cor e Fortalecendo os Laços na Caminhada-.

Jaqueline Ferreira Ventura Bittencourt

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo
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CAMPITALKS: Qualidade de Vida, Prevenção e Transformação Digital:  Os desafios das Unidades SIASS

Emilio Mafalda Oliveira

COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS_- GV

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A pandemia por COVID-19 trouxe desafios para a organização do trabalho das Unidades SIASS de todo
território nacional. Por isso, uma transformação digital se tornou necessária para os atendimentos aos
servidores públicos federais. Diante disso, o evento: Qualidade de Vida, Prevenção e Transformação Digital:
Os desafios das Unidades SIASS, apresenta o objetivo de trazer um debate entre o FORCAMPI e Secretaria
de Gestão de Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia,  que apresenta a atribuição de dar
suporte às Unidades SIASS do país.
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I Fórum Científico HIV em foco: Debates em Saúde Pública

Valeria De Oliveira

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento a ser realizado se configura como um dos objetivos do Projeto de Extensão em interface com a
pesquisa intitulado: Fatores de vulnerabilidade em estudantes universitários da área da saúde: HIV/AIDS em
foco; assim descritos: a. Realização de seminários/ou fórum sobre as temáticas Saúde, Estilo de Vida e
Qualidade de Vida com docentes e/ou profissionais de saúde sobre a temática HIV/AIDS e b.
Desenvolvimento ações informativas/educativas sobre o tema HIV/AIDS
O I Fórum Científico HIV em Foco: Debates em Saúde Pública realizará duas palestras com as seguintes
temáticas:
1. HIV/AIDS aspectos biológicos, clínicos e terapêuticos;
2. Boca e população LGBTQIA+: o papel do cirurgião-dentista frente às especificidades e necessidades de um
território bucal.
Público Alvo: Universitários da área da Saúde
Local: Plataforma - Google meet
Data: 24-03-2021
Horário: 18 às 22 h
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Brasil Arquitetura na FAU UFJF: Conversa com Francisco Fanucci

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O presente evento será uma conversa com Francisco Fanucci, sócio-fundador do escritório Brasil Arquitetura
e tratará sobre práticas recentes, métodos, inquietações e desafios em fazer arquitetura no Brasil. Visando
responder, a princípio, um anseio do próprio corpo discente por um contato com práticas profissionais em
arquitetura, principalmente no cenário nacional e da América Latina, voltando o foco das discussões para
além das barreiras geográficas e centralidades globais (eurocentrismo e hemisfério norte) e locais (eixo Rio-
São Paulo), oxigenando todo corpo de nossa faculdade com práticas atuais conscientes de suas raízes e que
tragam uma convergência entre teoria e técnica.
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Gustavo Penna na FAU UFJF

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O evento em questão, no formato de palestra, ministrada por Gustavo Penna, fundador do escritório Gustavo
Penna Arquiteto & Associados, tratará de práticas recentes, métodos, inquietações e desafios em fazer
arquitetura no Brasil. Visa-se responder, a princípio, um anseio do próprio corpo discente por um contato com
práticas profissionais em arquitetura, principalmente no cenário nacional e da América Latina, voltando o foco
das discussões para além das barreiras geográficas e centralidades globais (eurocentrismo e hemisfério
norte) e locais (eixo Rio-São Paulo), oxigenando toda comunidade da FAU UFJF com práticas atuais
conscientes de suas raízes e que tragam uma convergência entre teoria e técnica.
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INNOVASPECTRA - entre nessa onda!

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Temos um encontro marcado no dia 13 de maio, às 14:00h. No evento contaremos com a participação de
renomados pesquisadores nacionais e internacionais, bem como com empresas especializadas na área.
Serão ao todo 4 horas de palestras on-line e gratuitas.
Inscrições no site:
https://www.inovaleite.com/innovaspectra
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Roda de Conversa: Direitos e saúde da população em situação de rua

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Política Nacional para a População em Situação de Rua tem por um dos objetivos garantir a formação e
capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas
intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua, o que será
feito neste evento.
Este evento tem como objetivo aproximar a comunidade acadêmica de instituições que trabalham com a
população em situação de rua. É essencial a participação da sociedade civil, por meio de entidades, fóruns e
organizações da população em situação, na elaboração, acompanhamento e monitoramento das políticas
públicas, sendo uma das diretrizes da PNPR. Espera-se no final o estreitamento da relação ensino-serviço-
comunidade, através da colaboração entre todos para um melhor suporte as necessidades inesperadas e
essenciais para a perpetuação da vida.
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Oftalmologia para o Clínico - módulo 1

Victor Ferreira Masson

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Oftalmologia é uma especialidade que apresenta grande interação com a Clínica Médica, devido a diversas
patologias e entidades que são comuns a essas áreas.
Os atendimentos inicias de sintomas e urgências oftalmológicas, na Estratégia da Saúde de Família e nos
Pronto-Socorros hospitalares, são realizados pelos médicos generalistas, e  podem ser otimizados e
aperfeiçoados se ofertarmos conhecimentos oftalmológicos importantes sobre as principais doenças e
urgências dessa área,  otimizando, assim, uma abordagem e conduta iniciais  eficientes.
 Curso de Oftalmologia para o Clínico - módulo 1 - será ofertado pelo docente da disciplina de Oftalmologia na
UFJF-GV, professor Victor Ferreira Masson,  por meio de 2 horas de encontros semanais no mês de maio de
2021,  via on-line (Google Meet) voltado para os discentes do Curso de Medicina que se interessarem em
aprofundar seus conhecimentos oftalmológicos, a fim de obterem, ao final do Curso, mais ferramentas e
condições de um melhor atendimento na futura vida profissional.
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SPBR na FAU UFJF: Palestra com Angelo Bucci

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O evento será uma palestra, ministrada por Angelo Bucci, fundador  do escritório SPBR Arquitetos e tratará
sobre práticas recentes, métodos, inquietações e desafios em fazer arquitetura no Brasil. Visando responder,
a princípio, um anseio do próprio corpo discente por um contato com práticas profissionais em arquitetura,
principalmente no cenário nacional e da América Latina, voltando o foco das discussões para além das
barreiras geográficas e centralidades globais (eurocentrismo e hemisfério norte) e locais (eixo Rio-São Paulo),
oxigenando toda comunidade da FAU UFJF com práticas atuais conscientes de suas raízes e que tragam
uma convergência entre teoria e técnica.
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Semana Solidária e de Bem-estar

Gracieli Prado Elias

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O ciclo mesa de debates “Semana Solidária e de Bem-Estar” será um evento totalmente online e gratuito,
organizado pela Liga Acadêmica de Odontologia Psicossocial (LAOP), composta por discentes de
Odontologia da UFJF, sob coordenação e tutoria da Prof.ª Dr.ª Gracieli Prado Elias. Esse ciclo de mesa tem
como objetivo divulgar projetos solidários que estão fazendo a diferença em meio à pandemia do novo
Coronavírus e apresentar aulas abertas que ajudam a enfrentar o isolamento social e as repercussões
psicossociais que ele causa. Serão realizadas aulas abertas (com mesa de debates) abordando: Exercícios
de relaxamento e práticas de ioga, que ajudam a diminuir a tensão e a ansiedade, promovendo o relaxamento
do organismo; notícias falsas em circulação e cuidados necessários para a manutenção da saúde mental e
física e o luto em tempos de pandemia. O ciclo mesa de debates contará com a participação de professores
palestrantes e profissionais da área da saúde que trabalham a relação mente-corpo. O público alvo do evento
serão alunos de graduação, pós-graduação e profissionais da área da saúde, além de pessoas que
acompanham o projeto pelas redes sociais da LAOP. O ciclo mesa de debates “Semana Solidária e de Bem-
estar” acontecerá nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021, de 19h às 20h, na Plataforma Google Meet,
com posterior disponibilização na Plataforma Youtube, no canal LAOP UFJF. Será emitido certificado de
participação e as informações de acesso da plataforma, link do grupo de inscritos e outras informações
importantes estarão disponíveis no instagram da LAOP (@laopufjf), a partir do dia 22 de abril de 2021.
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Florescer: Simpósio sobre sexualidade feminina e saúde da mulher com câncer

Fredson Guilherme Gomes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Esse evento tem como objetivo promover, aos estudantes de medicina e outros interessados no assunto, a
disseminação de conhecimento sobre saúde feminina, tendo como foco aspectos relacionados à sexualidade
feminina e ao impacto do câncer na saúde dessa parcela populacional. Abordará a sexualidade feminina,
temática controversa e carregada de tabus, com uma ótica centrada na paciente e de forma multidimensional,
relacionando também com os impactos de tais fatores na saúde da mulher, no exercício da medicina e no
sistema de saúde. A difusão de conhecimento sobre aspectos fisiopatológicos de alguns tipos de neoplasias
características da população feminina bem como seus efeitos sociais e na saúde mental das mulheres
também terá local de destaque no evento, buscando assim ampliar o conhecimento geral dos acadêmicos de
medicina sobre características específicas da saúde da população feminina e os impactos dessas questões
no sistema de saúde.
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2º EpiMed: Mostra técnico-científica em Epidemiologia Aplicada à Saúde (Tema: Evidência científica para a
tomada de decisão em saúde no contexto da pandemia de SARS-CoV-2)

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Realização: Grupo de Pesquisa CNPq UFJF Ciência, Saúde e Sociedade (@gpcss_ufjfgv)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares (UFJF-GV)

¿	Endereço para acessar este espelho do Grupo dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9191719279420139

É com grande satisfação que apresentamos o 2º EpiMed: MOSTRA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE
EPIDEMIOLOGIA APLICADA À SAÚDE a realizar-se no período de 10 a 14 de maio de 2021 em Governador
Valadares, Leste de Minas Gerais, desta vez na modalidade online. O evento será organizado pelo Grupo de
Pesquisa do CNPq UFJF Ciência, Saúde e Sociedade, juntamente com os seguintes parceiros: Faculdade
Pitágoras (Unidade GV) – confirmado, Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares
(UNIPAC-GV) – confirmado, Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) – confirmado, Federação
Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil (IFMSA Brazil – Comitê GV) - confirmado,
Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da UFJF-GV (LASC) - confirmado e Diretório Acadêmico Vinícius Vieira
(DAVV-Medicina) – confirmado. O DAVV promoverá ainda, durante o evento, o 1º CURSO DE SAÚDE
(MEDICINA) BASEADA EM EVIDÊNCIA.

A temática do evento foi inspirada nos desafios científicos enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
para o controle da pandemia do SARS-CoV-2, especialmente em relação à prevenção de novos casos e
óbitos.

A proposta do evento vem ao encontro da necessidade de suprir lacunas no campo da discussão técnico-
científico em relação ao uso da Saúde Baseada em Evidência aplicada ao SUS.

Por conseguinte, a fim de dar prosseguimento às estratégias de ações interdisciplinares intrínsecas ao 1º
EpiMed cujo tema foi Doenças negligenciadas em Foco realizado em 2019 em parceria com a UNIVALE, a
presente edição da Mostra tem por objetivo fomentar, conjuntamente com profissionais de notório saber das
diversas áreas do conhecimento, a discussão, por meio de cursos, workshops e painéis de discussão, acerca
da indissociabilidade existente entre o uso das evidências científicas para a tomada de decisões na prática do
profissional de saúde do SUS. Tal indissociabilidade é essencial para ações mais certeiras de prevenção
quaternária em saúde, por meio do uso dos princípios da beneficência e não-maleficência em saúde humana
por parte dos profissionais da saúde.
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Desvendando as Lesões Cervicais Não Cariosas: uma visão multidisciplinar

Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A I Mesa Redonda da extensão LCNC na Odontologia do Vale do Rio Doce é um evento destinado à
promoção de conhecimento das Lesões Cervicais Não Cariosas nas diversas especialidades da Odontologia,
desde o diagnóstico até o manejo de pacientes.
Será q dia de palestra abordando a multidisciplinaridade dessas lesões com o objetivo de oferecer um ensino
aprofundado e contextualizado no âmbito da Odontologia. Será um evento on-line gratuito realizado nos dia
15 de maio de 2021, das 9:00h às 12:00h com transmissão ao vivo pelo YouTube.
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I MESA REDONDA DE ENDODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL

Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A I MESA REDONDA DE ENDODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL na Odontologia do Vale do Rio Doce é um
evento destinado à promoção de conhecimento sobre Endodontia e Reabilitação Oral nas diversas
especialidades da Odontologia, desde o diagnóstico até o manejo de pacientes.
Será 1 dia de palestra abordando a multidisciplinaridade dos tratamento odontológicos, com o objetivo de
oferecer um ensino aprofundado e contextualizado.Será um evento on-line gratuito realizado no dia 12 de
maio de 2021, das 16:00h às 20:00h com transmissão
ao vivo pelo YouTube.
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Prova Digital e Identificação de Usuários Online

Jessica Galvao Chaves

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A oficina de capacitação prova digital e identificação de usuários online, será realizada na modalidade online,
através da plataforma do Google Meet, dia 29/04/2021, de 14h às 16h. Propõe-se preparar os (as) discentes,
vinculados ao Núcleo de Práticas Jurídicas e ao Projeto de Extensão Acesso à Justiça no Contexto do Núcleo
de Práticas Jurídicas sobre as implicações acerca da prova digital e da identificação de usuários online na
prática jurídica, a partir da exposição da temática e de discussões sobre os casos práticos que se encontram
sob cuidado do Núcleo de Práticas Jurídicas.
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Webinário: Práticas Pedagógicas no Atletismo

Marcus Vinicius Da Silva

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Webinário de Práticas Pedagógicas no Atletismo tem como objetivo ampliar o aprendizado dos participantes
sobre as metodologias de ensino e práticas pedagógicas utilizadas na Iniciação ao Atletismo. O evento será
on-line e ao vivo (Google Meet), no dia 5 de junho de 2021, das 14 às 17 horas. Serão proferidas três
palestras de 45 minutos, e 15 minutos serão destinados às perguntas dos participantes. Poderão participar do
evento tanto os alunos de cursos de Educação Física de todo país, quanto a comunidade externa.
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CineGet: vivências do sentir

Ana Aparecida Barbosa Pereira

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O CineGET é uma atividade intrínseca ao GET Arquitetura e Urbanismo, estabelecida como forma de debater
temas que são de interesse da comunidade acadêmica da FAU/UFJF através de exibição de longas-
metragens e/ou documentários. Para 2021, o CineGET retoma a exibição de longas-metragens com temas
relacionados à experiência do caminhar e à reflexão sobre o processo de percepção e pensamento. O
objetivo do curso é explorar a capacidade de comunicação e sensibilização do cinema ao abordar  temáticas
do campo da arquitetura. Ampliar o diálogo à comunidade sobre a experimentação e a percepção do espaço e
de seus elementos. Assim, o CineGET pretende estabelecer uma troca de conhecimentos sobre os
fundamentos teóricos e compartilhamento das experiências envolvendo uma prática estética e artística. No
início de cada mês durante o curso, haverá a divulgação da produção cinematográfica que será apresentada
pelo CineGET juntamente com referências bibliográficas relacionadas ao tema tratado para aproximar os
participantes ao objeto de estudo e fomentar as discussões em um debate ao final do mês. O grupo alvo é
público em geral. Os materiais e discussões acontecerão em plataforma virtual, o link será encaminhado para
os inscritos após a inscrição. O cronograma será disponibilizado uma semana antes do início das atividades.
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CONECTA: BOAS - VINDAS AOS CALOURES DO IAD

Isabela Monken Velloso Magalhaes

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O "Conecta IAD 2021: Boas-Vindas aos Caloures" é  um encontro de recepção  aos novos alunos dos 7
cursos do Instituto de Artes e Design da UFJF, nas áreas de Arte, Design, Cinema, Moda e Música. Nos dias
20 e 21 de maio, a partir de 19h, na plataforma do YouTube, estão previstos momentos síncronos e
assíncronos, permeados pela exibição de depoimentos, com a apresentação da direção do Instituto,
coordenadores de cursos, representantes discentes, técnicos administrativos, técnicos dos laboratórios,
colaboradores terceirizados e alunos bolsistas.  O evento destaca os núcleos de trabalho do IAD, nos seus
mais diversos setores, que edificam, cotidianamente, o ensino ofertado.  O encontro prevê momentos
interativos por meio de chats com coordenadores e representantes setoriais, a exibição do Coro Acadêmico
da UFJF e uma conversa sobre "Práticas de estudo e atenção plena em tempos de pandemia", conduzida por
Afonso Damião Neto (Gerência de Saúde do Trabalhador/UFJF).  O evento insere-se nas ações previstas
pela Coordenação de Projetos de Integração dos Cursos do IAD, representada pelos professores Isabela
Monken e Cláudio Fajardo, num trabalho colaborativo junto à equipe de 19 alunos que compõem a  Aspecto,
Empresa Júnior do IAD. O evento é gratuito, aberto à comunidade e haverá emissão de certificados aos
ouvintes inscritos que obtiverem a presença registrada por meio de formulário próprio descrito no “Manual de
Bordo”. Informações sobre o Conecta IAD estão disponíveis no Instagram: @conecta.iad Inscrições também
poderão ser feitas pelo link: https://forms.gle/oQSG8AXpyQNQmMur9 . Contato:  boasvindasiad@gmail.com
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Aspectos práticos e teóricos sobre a execução da obrigação alimentar

Jessica Galvao Chaves

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A oficina de capacitação aspectos práticos e teóricos sobre a execução da obrigação alimentar, será realizada
na modalidade online, através da plataforma do Google Meet, dia 06/05/2021, de 19h às 21h. Propõe-se
preparar os (as) discentes, vinculados ao Núcleo de Práticas Jurídicas e ao Projeto de Extensão Acesso à
Justiça no Contexto do Núcleo de Práticas Jurídicas sobre as peculiaridades da execução de alimentos na
prática jurídica, a partir da exposição da temática e de discussões sobre os casos práticos que se encontram
sob o patrocínio do Escritório Escola de Direito da UFJF/GV.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

IV SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL DO HU/UFJF - A Seguridade Social em tempos de pandemia: Desafios
para o trabalho do Assistente Social

Sabrina Alves Ribeiro Barra

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

REITORIA

Resumo

Frente ao contexto vivenciado mundialmente e especificamente no Brasil, o IV Simpósio de Serviço Social do
HU-UFJF, pretende abordar a temática sobre o Sistema de Seguridade Social em tempos de pandemia. A
discussão proposta visa discutir sobre as perspectivas deste sistema em um momento em que o país enfrenta
a sua mais grave crise política, econômica, social e sanitária, agudizando a condição de desigualdade social
estrutural, aprofundado pelo ultraneoliberalismo e pelo neofascismo no Brasil. O evento proposto possui ainda
como objetivo realizar uma celebração em comemoração ao dia 15 de maio, dia do assistente social,
abordando os desafios enfrentados pelos profissionais de Serviço Social no cenário de intervenção.

O IV Simpósio ocorrerá nos dias 26 e 27 de maio às 19:00 horas, através da plataforma do You tube.  No dia
26/05/2021, haverá uma palestra magna ministrada pela Professora titular da Escola de Serviço Social da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESS/UFRJ), Ivonete Boschetti. No dia 27, teremos um debate com
assistentes sociais que ocupam espaços estratégicos  nas políticas que integram a seguridade social
brasileira no município de Juiz de Fora e região que abordarão os impactos e direcionamento destas políticas
no contexto de pandemia da Covid 19.

OBS: Não serão necessárias inscrições prévias ao evento, durante o evento será disponibilizada a lista de
frequência para posterior emissão de certificados.

O evento é organizado em parceria pelo Serviço Social/Unidade Psicossocial do Hospital Universitário da
UFJF/EBSERH e Faculdade de Serviço Social da UFJF.
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RODAS REFLEXIVAS SOBRE MASCULINIDADES 2

Jamir Calili Ribeiro

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento "Rodas reflexivas sobre masculinidades" pretende criar um espaço de discussão sobre o processo
de construção de masculinidades no contexto de Governador Valadares - MG, bem como refletir sobre os
possíveis impactos deste processo nas subjetividades masculinas e nas relações sociais.
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1º Workshop: Evidências científicas contra SARS-CoV-2 no contexto do desenvolvimento de vacinas

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Introduc¸a~o:
A vacinação, como dita a Organização Mundial de Saúde (2020) é uma maneira eficaz e segura de proteção
contra doenças e infecções. Usadas no mundo todo, essas fórmulas – que trazem formas inativas, antígenos
não letais – fazem uso das defesas naturais do corpo e são inseridas com o intuito de se desenvolver uma
resposta específica contra um dado patógeno ou agente etiológico.
Conforme apontado pelo Médicos sem fronteiras (2021), no que tange às vacinas contra o SARS-CoV-2, há
inúmeros desafios que perpassam os eixos científico, médico e socioeconômico. Assim, discutir questões que
envolvem as etapas de produção das vacinas, a segurança e eficácia destas, princípio ativo, efeitos colaterais
e adversos, variantes do vírus e acesso e distribuição, fundamentado em evidências científicas, torna-se
essencial para a correta compreensão da comunidade acadêmica e, a partir disso, disseminação de
informações de qualidade para a sociedade.

Justificativa: Tendo em vista o agravo da pandemia da COVID-19 e todas as implicações que envolvem a
vacinação, como: circulação de fake news; resistência dos sujeitos para tomar a vacina; efeitos colaterais e
adversos; mutações do vírus SARS-CoV-2; e dificuldade de acesso, torna-se imperioso levar informação de
qualidade e confiável, por profissionais que fundamentam seus argumentos em evidências científicas.

Objetivos: Discutir de forma acadêmica, técnica, científica e profissional sobre as vacinas contra SARS-COV-2
e as nuances e desafios que permeiam a vacinação.
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I Encontro do Grupo de Modelagem Computacional Aplicada

Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O Grupo de Modelagem Computacional Aplicada (GMCA) é um grupo interdisciplinar que já vem atuando com
a participação de alunos de graduação de diferentes cursos da UFJF, e mestrandos, doutorados e pós-
doutorando dos Programas de Pós-graduação em Modelagem Computacional, Química, Biologia e Ciências
Sociais, com a colaboração de professores e pesquisadores de diferentes unidades da UFJF e de outras
instituições Brasileiras e Internacionais.

O objetivo deste evento é integrar de forma transversal as diversas pesquisas desenvolvidas no GMCA e
promover a divulgação de trabalhos em andamento nas seguintes áreas:
* Saúde: bioinformática, modelagem de sistemas biológicos, quimioinformática, biomecânica.
* Sistemas de Informação: ciência de dados, inteligência computacional, inteligência artificial.
* Inovação: empreendedorismo, desenvolvimento sustentável.

Público Alvo: Pesquisadores e alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado vinculados ao
GMCA.

Data e Realização: O evento será realizado on-line entre os dias 01 e 05 de fevereiro de 2021, com três horas
diárias de duração.

Formato: Apresentações orais de 10 minutos seguindos de mais 10 minutos de discussão.
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Roda de Conversa: Dialogando sobre a Classificação Internacional de Doenças no contexto da Pandemia

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A compreensão de como deve ser operacionalizada a “Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde” (CID-10) por parte dos futuros médicos é essencial para garantirmos a confiabilidade
dos dados secundários em saúde.

Este evento tem como objetivo aproximar do processo de execução e análise de dados secundários de
diversos SIS em pesquisas que envolvem o contexto da pandemia e a compreensão por parte dos alunos de
Medicina que fazem iniciação científica em relação a “Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde” (CID-10).
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Jornada do Varejo do CEV

Antonio Carlos Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Programação
Dia 09/03/2021

17h45-18h – Preparação para o ambiente online.

18h-18h10 – Sessão de Abertura e Apresentação do CEV

18h10-20h – Palestra: Ominicanalidade: integração loja física e digital no varejo

Adolfo Pereira, Gerente Sênior Financeiro e Suprimentos, Petz

Dia 10/03/2021

14h-16h – Mesa-redonda: O varejo do futuro: estratégia, propósitos e valores

Mariana Suter, Professora e pesquisadora da University of Leeds

Alberto Guerra, Professor e pesquisador no Centro Universitário UniMetrocamp

Katherine Sresnewsky, Professora ESPM e FIA, Sócia e Diretora na N.evsky

Tatiana Ferrara, Professora Uninove e Presidente da Ferrara Soluzioni

18h-20h – Palestra: Mercado de e-commerce no Brasil e no mundo

Pedro Dias, Presidente da Hub Of Business (HOB)

Dia 11/03/2021

14h-16h – Palestra: Desafios da Logística no Varejo Eletrônico

Ricardo Silveira Martins, Professor e pesquisador da UFMG

18h-20h – Palestra: Tendências e inovações no Varejo
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I Simpósio Online de Patologia e Cirurgia Oral e Maxilofacial

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O I Simpósio on line de Patologia e Cirurgia Bucomaxilofacial é organizado pela Liga Acadêmica de Patologia
e Cirurgia Bucomaxilofacial da UFJF-GV (LAPCM UFJF-GV) é uma atividade aberta aos alunos do curso de
odontologia a ser realizada pela liga. O intuito deste simpósio é divulgar no meio acadêmico temas
relacionados àa LAPCM e despertar a curiosidade e o interesse dos discentes pela temática abordada pela
liga. Para tal serão realizadas palestras por professores nacionais. internacionais, de outras instituições de
ensino, trazendo temas atuais em odontologia com o objetivo de aguçar o interesse dos acadêmicos pela
busca de conhecimento na área. Haverá apresentação de trabalhos na forma de vídeos.

Ao final do evento espera-se ter despertado ainda mais o interesse dos acadêmicos participantes pelos temas
abordados, contribuindo desta forma para a   construção do conhecimento e colaborando para a formação de
profissionais capacitados e de qualidade.
O evento ocorrerá de forma on line nos dias 19 e 20/03 e será transmitido pelo you tube.
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II SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PPGA/UFJF: Desafios e Possibilidades da Pesquisa em
Tempos Adversos

Camila Marques De Carvalho

SEC DA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

O II SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PPGA/UFJF: Desafios e Possibilidades da Pesquisa em
Tempos Adversos, ocorrerá de forma remota, na semana do dia 24 à 28 de maio, das 17h às 19h. O evento
visa aproximar a comunidade de Juiz de Fora e região para refletirem sobre as possibilidades da pesquisa no
campo da administração em um cenário adverso. Desta forma, terá a abertura do programa com
pesquisadores da Faculdade de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Juiz de Fora
(FACC/UFJF); a apresentação de trabalhos técnicos e científicos que já tenham sido publicados em algum
meio; roda de conversa com atuais alunos e egressos do programa. Em suma, visa-se a construção de um
ambiente adequado para o debate sobre o futuro da pesquisa na administração e a retirada de dúvidas sobre
o PPGA-UFJF, visando atrair novos estudantes da comunidade.
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I Simpósio online de Medicina Integrativa da UFJF: desvendando o cuidado integral

Mario Cirio Nogueira

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Introdução: A Medicina Integrativa engloba um conjunto de sistemas médicos complexos e recursos
terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da
saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do
vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Por esse
conhecimento teórico-prático ser imprescindível à formação profissional de diversas áreas da saúde, a Liga
Acadêmica de Medicina Integrativa (LAMI) propõe a realização do “I Simpósio Online de Medicina Integrativa
da UFJF: desvendo o cuidado integral” no dia 18 de março de 2021, às 17 horas.
Objetivos: Dessa forma, objetiva-se: apresentar o tema à comunidade acadêmica da universidade; possibilitar
o diálogo entre estudantes de diferentes áreas da saúde; demonstrar a atuação prática da Medicina
Integrativa no contexto nacional; promover humanização e formação complementar do curso de Medicina da
UFJF.
Metodologia: Para tal, o evento será constituído de quatro palestras com duração de aproximadamente 40
minutos, abordando temáticas diversas que perpassam o mesmo núcleo: os pilares fundamentais da Medicina
Integrativa. Serão abordados tópicos como humanização do cuidado e aprendizado médico, fundamentos das
práticas integrativas e espiritualidade na prática de saúde. Os palestrantes responsáveis serão profissionais
de Juiz de Fora e outras regiões. Além disso, o evento ocorrerá de forma gratuita e online, através da
plataforma Doity, com lotação máxima de 300 pessoas e inscrições online realizadas até o dia anterior ou até
se esgotarem as vagas. Ao estudante do curso de Medicina da UFJF que comparecer ao evento será
creditado um ponto bônus na pontuação do próximo processo seletivo da Liga.
Público alvo: O evento será aberto a todos os interessados, principalmente os acadêmicos e profissionais da
área da saúde da região.
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I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR 8 DE MARÇO

Paula Campos Pimenta Velloso

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A proposta do I Seminário Interdisciplinar 8 de março é simples: trata-se de um exercício de memória.  Há
pouco mais de um século, num 8 de março, a ação política de mulheres trabalhadoras impôs dificuldades
novas às práticas sociais fundadas na exploração. A relação inexorável entre a desigualdade material e a
cultural se tornou mais visível. Propõe-se, então, o I Seminário Interdisciplinar 8 de março. A tarefa
determinada para esta primeira edição é interpelar as peculiaridades que se impõem ao Brasil no curso das
crises que, hoje, em maior ou menor grau, vitimam o mundo inteiro. Foi esta a orientação seguida na seleção
do tema ‘Mulher, Ciência e Segurança Pública’, bem como das cientistas e policiais convidadas a participar.
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Roda de Conversa '8M: lutas e lugares da mulher negra'

Flávia Carvalho Dos Santos

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

Roda de conversa mobilizada pelo Grupo de Estudos relações raciais, Estado e sociedade, que visa abordar
os desafios e as potencialidades vividas pelas mulheres, em especial as negras, no atual cenário brasileiro.
Participam do encontro a assistente social do INSS e membra da SSVP e do Coletivo Abayomi GV,
Jacqueline Françoa, e a estudante de Direito, Nayara Castro, que tem pesquisa voltada para a questão da
violência contra a mulher negra.
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DEBATE SOBRE O FILME 'O NOME DA ROSA'.

Carlos De Faria Junior

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo
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Live: Acessibilidade na UFJF

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A live “Acessibilidade na UFJF” tem como objetivo entender às demandas de acessibilidade no espaço físico
da UFJF junto às atividades do Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), com a participação da professora doutora
Katiuscia Antunes. O público-alvo é composto pela comunidade acadêmica da UFJF e seguidores do
Instagram @acessibilidade.ufjf. O evento gratuito ocorrerá no dia 25/02/2021, às 19 horas no Instagram do
Projeto Acessibilidade no Espaço Construído (@acessibilidade.ufjf). O evento é organizado pelos integrantes
do projeto de extensão "UFJF para tod@s: estratégias de inclusão social e de acessibilidade no interior das
edificações da universidade", vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e ao Programa de Pós-
Graduação em Ambiente Construído, coordenado pelo Prof. Dr. Frederico Braida.
Para mais informações, acesse o perfil @acessibilidade.ufjf, no Instagram.
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Associação Atlética Acadêmica da Educação Física - Monkila: Curso 'Treinamento de crianças e
adolescentes: saúde e rendimento'

Bruna Oliveira Silva

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso com o tema "Treinamento de crianças e adolescentes: saúde e rendimento" tem como objetivo
trabalhar as seguintes temáticas: treinamento a longo prazo, aspectos maturacionais, aspectos fisiológicos,
aspectos psicológicos e prescrição. Será realizado no dia 10 de abril de 2021 às 14 horas através da
plataforma digital google meet.
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Roda de Conversa: Dialogando com parceiros externos sobre suas experiências com a Rede de Apoio da
População em Situação de Rua (Pastoral de Rua, UFMG e PUC)

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Introduc¸a~o: O Projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador
Valadares, denominado “A rua é nóiz”, busca alinhar a criação de uma rede de amparo à população em
situação de rua e conta com uma equipe multidisciplinar de docentes e de discentes dos cursos de Medicina,
Farmácia, Odontologia, Nutrição, Direito e Economia. O projeto possui como meta a formação e
estabelecimento de uma rede interinstitucional e interdisciplinar de ajuda e atenção à população em situação
de rua (PSR).

Justificativa: Tendo em vista a meta do projeto, foi agendada uma roda de conversa com a Pastoral de Rua de
Governador Valadares, bem como parceiros destas que possuem projetos específicos com a PSR.

Objetivos: Conhecer a atuação dos projetos dos convidados no contexto da população em situação de rua,
identificar se estes estão alinhados às políticas do “A rua é nóiz” que consiste na redução de danos, no direito
à cidade e no combate à arquitetura hostil, discutir possíveis demandas e estabelecer possíveis parcerias.
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Simpósio de Especialidades Cirúrgicas

Ramatis Castro Souza

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Simpósio de Especialidades Cirúrgicas é um evento projetado com o objetivo de expandir conhecimentos
cirúrgicos e popularizar informações tanto da cirurgia básica quanto das especialidades. Pretende-se
contribuir, assim, para a formação de profissionais que, independentemente de suas futuras especializações,
estejam interessados em aprimorar seus conhecimentos e práticas na área da Clínica Cirúrgica. Tem como
público alvo estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador
Valadares, além de estudantes e médicos residentes em cirurgia geral de outras instituições de formação
médica de Minas Gerais e do Brasil. O Simpósio será realizado em ambiente virtual, totalmente gratuito, com
início no dia 24/05 às 18h15 e encerramento no dia 27/05 às 20h40.
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2º Workshop Níveis de evidência científica e tomada de decisão em saúde

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Na atuação clínica do profissional de saúde, o conhecimento acerca dos níveis de evidência clínica são
essenciais para subsidiar a tomada de decisão e obtenção de informações de qualidade, principalmente no
cenário atual da pandemia de SARS-CoV-2 que impõe inúmeros desafios científicos e clínicos para a prática
profissional. Nesse âmbito, o evento objetiva instruir e debater o uso das evidências científicas para a tomada
de decisão no atendimento do profissional de saúde, no Workshop de “Níveis de evidência científica e tomada
de decisão em saúde”.
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SIGHT DAY 2021

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Entre os dias 26 e 30 de abril será comemorado o SIGHT DAY, um evento para inspirar atividades individuais
e coletivas em prol do desenvolvimento sustetável, com foco na área de engenharia humanitária. Este evento
será oline e gratuito.
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Inglês e francês como línguas francas: consequências para a tradução e a interpretação

Carolina Alves Magaldi

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

A palestra irá discutir como as línguas inglesa e francesa têm sido utilizadas como línguas francas em
contextos de contatos interculturais, detalhando as consequências dessa prática para o campo da tradução e
da interpretação.
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VII Aula Inaugural do Curso de Educação Física da UFJF-GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Objetivo deste evento é dar as boas vindas aos calouros e apresentar informações importantes sobre curso
e o ERE: estrutura, grade, matrícula e ajustes,
trancamento, projetos (pesquisa, extensão, treinamento profissional), atendimento (secretaria, coordenação,
docentes, SAU), os documentos que
dão amparo legal, dentre outras. Também será abordado sobre estágio, TCC e atividades complemetnares.
Será apresentado de forma expositiva as informações sobre curso pela coordenadora do curso. Terá espaço
para representantes discente falem dos movimentos estudantis. Também será aberto espaço para debate
com a platéia, tira dúvidas e esclarecimentos.
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Associação Atlética Acadêmica da Educação Física – Monkila: Live “Racismo no esporte: dilemas e
perspectivas para a Educação Física”.

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetivo: Incitar debate sobre a temática racismo, e atrelar dilemas e perspectivas a área de Educação Física.
Metodologia: Conteúdo exploratório via palataforma digital YouTube.
Público alvo: Alunos do curso de Educação Física da UFJF- GV e membros externos
Data: 20/03/2021.
Horário: 10:00 às 11:00 horas.
E-mail comissão organizadora: monkilagv@gmail.com
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Reflexões e troca de experiências das incubadoras da Rede Mineira de ITCPs

Luiz Felipe Novais Falcao

Dep de Tec Prof e Conteudos Estrategicos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O Evento marca o início das Atividades da Rede Mineira de Incubadoras Tecnológica de Cooperativas
Populares. Ao longo dos encontros quinzenais cada equipe de ITCP faz uma apresentação de si (história,
grupos incubados, perfil da equipe, estrutura organizacional e financiamentos) num primeiro momento. Na
sequência são abertas mesas de troca de experiências, relatos de vivências em que bolsistas de graduação,
pós e professoras e professores discutem e elaboram propostas para o desenvolvimento e articulação das
ações das incubadoras em Minas Gerais e em Todo Brasil.
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I Encontro de Linguística da Libras

Rosani Kristine Paraiso Garcia

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O projeto de extensão "I Encontro de Linguística da Libras" tem por objetivo constatar e enfatizar o status
linguístico de Libras através das questões apresentadas. Ratifica-se a Libras como língua natural, pois
fornece aos seus usuários mecanismos linguísticos para a produção de diferentes gêneros, textos e
discursos.
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I Simpósio de Genética do Câncer UFJF-GV

Cibele Velloso Rodrigues

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Evento na forma de simpósio on line para transmissão de conhecimento sobre temas atualizados na
oncogenética.
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II Encontro regional e I encontro internacional de avicultura e suinocultura de Juiz de Fora

Flavio Medeiros Vieites

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Atualmente o mercado de suínos caipira e a avicultura familiar são fonte extra de renda para os pequenos
produtores. Assim o projeto de extensão objetivará a orientação zootécnica dos produtores rurais, além de
propor métodos alternativos que possam aumentar a produtividade e a rentabilidade, sem a utilização de
produtos químicos tanto na alimentação quanto nos tratamentos dos dejetos. Serão utilizadas tecnologias
específicas e orientação técnica, junto com a equipe responsável, buscando garantir o melhor manejo dos
animais e proporcionando maior rendimento ao produtor rural. Na suinocultura caipira, normalmente os
pequenos produtores criam os animais em sistema semi-intensivo e extensivo, sem preocupação com o
conforto térmico, nutrição adequada, manejo reprodutivo correto e controle sanitário, o que pode tornar
atividade inviável financeiramente e não atender o mínimo de bem-estar dos animais o mesmo ocorre na
avicultura familiar. Assim o desenvolvimento das atividades do projeto poderá propiciar um vínculo entre as
instituições de ensino e Pesquisa junto à comunidade, buscando disseminar conhecimento técnico para o
meio rural.
Sendo assim, buscamos trazer profissionais renomados para expor apresentações aos alunos da UFJF e
produtores rurais que estiverem presentes no evento.
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O Exame Radiológico Normal e Patológico da Coluna

Cicero Moraes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento se destina a apresentar a avaliação do exame radiológico normal e patológico da coluna vertebral,
como um complemento à disciplina de radiologia que ainda está em implantação e avaliação no novo PPC do
curso , já que ainda não temos um docente de radiologia no departamento de medicina.
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III Semana das Mulheres

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Entre os dias 02 e 05 de março, realizaremos, de forma online, a terceira edição da “Semana das Mulheres”,
um evento para incentivar e empoderar as mulheres das Exatas e Engenharias, homenageando também o
Dia Internacional da Mulher.
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VI Reunião do ID

Emmanuel Sa Resende Pedroso

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A VI Reunião do ID – Envelhecimento, Acessibilidade e Lugar constitui uma oportunidade de realização de
discussões on-line sobre temas de extrema importância para a sociedade, como envelhecimento,
acessibilidade e apropriação. O objetivo do evento em questão é realizar debates e proporcionar a troca de
experiências entre integrantes de projetos desenvolvidos no núcleo, demais alunos do curso e participantes
externos. Estão previstas nesta edição a exposição dos projetos em andamento; a apresentação sobre a
elaboração de artigos científicos; e a discussão sobre as diversas ações do grupo de pesquisa.
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Os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência antes e depois da pandemia

Regina Gendzelevski Kelmann

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão "A acessibilidade do outro e o dever de todos", considerando seu objetivo de levar
informações sobre as pessoas com deficiência para todos, e a pandemia do COVID-19 promoverá uma "live".
O evento aborda o tema "Os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência antes e depois da
pandemia". Será uma conversa com a Farmacêutica Clínica e pessoa com deficiência visual Dra. Grayce
Miguel França, pretende apresentar os desafio que pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia e as
formas de quebrar as barreiras existentes, além de mostrar como a pandemia da Covid-19 interferiu na vida
dessas pessoas. As inscrições são gratuitas e serão realizadas via formulário eletrônico
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce4fgLnlrQP65X7iMrbpBT9Yzi2AcgIydPO9TmOBW7n9wI4Q/vie
wform) e o evento ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2021, às 18:00h (horário de Brasilia) pelo YouTube (no link
https://youtu.be/e4hYuXKP62s)
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Roda de Conversa: Compreendendo a Classificação Internacional de Doenças e sua importância em
contextos de emergências em saúde pública

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A compreensão de como deve ser operacionalizada a “Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde” (CID-10) por parte dos futuros médicos é essencial para garantirmos a confiabilidade
dos dados secundários em saúde.

Objetivos e resultados esperados
Este evento tem como objetivo aproximar do processo de execução e análise de dados secundários de
diversos SIS em pesquisas que envolvem o contexto da pandemia e a compreensão por parte dos alunos de
Medicina que fazem iniciação científica em relação a “Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde” (CID-10). Espera-se no final o estreitamento da relação ensino-serviço-comunidade,
através da colaboração entre todos para um melhor suporte as necessidades inesperadas e essenciais para a
perpetuação da vida.
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REFORMA PSIQUIÁTRICA E LUTA ANTIMANICOMIAL NO BRASIL

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Simpósio Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial no Brasil objetiva retomar a discussão sobre a saúde
mental e seu tratamento, abordando aspectos socio históricos e clínicos na perspectiva do combate ao
estigma. Destina-se a estudantes e profissionais da área da saúde e outros interessados pelo tema.
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II Conferência de Estomatologia da Zona da Mata Mineira

Eduardo Machado Vilela

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

Objetivos: A “II Conferência de Estomatologia da Zona da Mata Mineira: A Interface entre a Estomatologia e a
Imaginologia Odontológica” terá o objetivo de discutir tópicos em lesões bucais, com enfoque radiológico,
especialmente as lesões malignas, lesões ósseas mistas e radiopacas, síndromes com deformidades dos
ossos gnáticos, cistos e tumores odontogênicos e patologias de glândulas salivares, além das indicações dos
exames em Estomatologia.
Metodologia: Trata-se de um evento on-line (remoto) e gratuito, organizado pelo “Serviço de Estomatologia:
Diagnóstico e Tratamento” e Liga Acadêmica de Prevenção ao Câncer de Boca (LAPCAB/UFJF), sob a
orientação do Professor Eduardo Machado Vilela e Colaboradoras Leticia Drumond de Abreu Guimarães e
Paula Carolina de Souza Chandretti. Além disso, o evento também será organizado pelos alunos integrantes
dos projetos, sendo estes: Danielle Fernandes Lopes, Fábio Augusto de Melo, Igor Campos Guimarães,
Larissa Pavan de Deus, Letícia Lelis de Oliveira, Marcos Paulo Maia de Lima, Maurílio Araújo Pêgas, Pâmela
Gomes Silva, Vitória Batista Clemente, Yuri de Lima Medeiros. Será realizada entre os dias 15 e 16 de julho,
em formato de conferência e terá carga horária total de 8 horas, sendo de 17 horas às 21 horas em cada dia.
Em cada dia, acontecerá 3 palestras, ministradas por profissionais reconhecidos da área.
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Roda de conversa virtual: Bate papo sobre o momento da notícia da síndrome de Down, impacto para as
famílias e sensibilidade dos profissionais de saúde.

Andreia Peraro Do Nascimento

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Os integrantes do projeto de Extensão Trissomia do 21 interação entre pessoas com síndrome de Down, seus
familiares e a universidade farão um encontro virtual pela plataforma do Google Meet no dia 04 de março às
19h. Nesse encontro os familiares de pessoas com síndrome de Down irão falar sobre como foi dada a notícia
do nascimento de seu filho com síndrome de Down, como a família recebeu a notícia, como os profissionais
de saúde tratam as pessoas com síndrome de Down, a comunidade da UFJF/GV e a comunidade em geral
poderão fazer perguntas e obter mais informações sobre a síndrome de Down e ajudar a quebrar
preconceitos. As inscrições serão por um formulário do Google que será disponibilizado pelo perfil do
Instagram do projeto de Extensão @t21ufjfgv
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