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Resumo

O projeto de extensão Centro de Iniciação, Formação e Rendimento no Atletismo, da Universidade Federal de
Juiz de Fora (Campus GV), oportunizará às 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. Com 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 objetivo é concretizar o direito social de crianças e
adolescentes à praticarem atividades esportivas sistematizadas, possibilitando o desenvolvimento e o
rendimento, enfatizando a formação psicofísica, motora e cidadã dos jovens. As ações contaram com atuação
direta dos professores e acadêmicos do curso de Educação Física e funcionará de segunda a sexta, no
período da tarde na pista de Atletismo da Estação Olímpica de Governador Valadares.
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Todos contra o novo coronavírus: Utilização de audiovisuais lúdicos e educativos na prevenção da COVID-19
para o público infantil.

Alessandra Barbosa Ferreira Machado

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto “TODOS CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS: Utilização de audiovisuais lúdicos e educativos na
prevenção da COVID-19 para o público infantil” possui o objetivo geral de contribuir para o controle da
pandemia causada pelo SARS-CoV-2 no município de Juiz de Fora. Considerando o atual cenário do país,
sobretudo devido à necessidade do isolamento social e associação à grande circulação de informações
falsas, propõe-se a criação de uma fonte on-line confiável de informação sobre a COVID-19. A ideia consiste
em divulgar, de forma remota, conhecimentos acerca do novo coronavírus para o público infantil, a fim de
contribuir para prevenção, redução da transmissão e mortalidade da doença na cidade. Para atrair o interesse
dessa faixa etária, o projeto propõe a produção e divulgação, em plataforma on-line, de conteúdos lúdicos,
compostos por vídeos, músicas, textos, atividades, imagens, desenhos e jogos. Ademais, com o objetivo de
incluir todas crianças, para aqueles que não possuem acesso à internet, será  disponibilizado material
complementar impresso. Todo o conteúdo, que será produzido por acadêmicos e professores da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), além de ser específico para o público-alvo, será elaborado através de uma
linguagem simples, acessível a todos e baseada em evidências científicas.
Em prol de garantir a prática de distanciamento social, durante os 12 meses de vigência, todo o projeto será
executado remotamente. A ação tem como público-alvo crianças de 4 a 10 anos que estejam vinculadas a
instituições participantes do Programa Boa Vizinhança da UFJF — campus Juiz de Fora, seus familiares e
também os profissionais dessas instituições.
 Além disso, a fim de monitorar e avaliar a ação, o projeto contará com questionários e pesquisas de
satisfação, destinados aos alunos, aos seus responsáveis, aos professores e aos gestores das instituições
parceiras. avaliar a abrangência e a eficácia do projeto. Serão utilizadas também algumas métricas de mídias
sociais, as quais permitirão uma mensuração do alcance, da relevância e do engajamento do material
disponibilizado virtualmente.
Dessa forma, além de beneficiar todos esses citados, a proposta visa a contemplar as demandas “realização
de palestras, oficinas e campanhas educativas”, “musicalização”, “produção de eventos culturais e
educativos”, “auxílio pedagógico para o desenvolvimento educacional” e “saúde da criança e do adolescente”
do Programa Boa Vizinhança — campus Juiz de Fora.
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Comunidade Saudável

Marcio Jose Martins Alves

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Este projeto visa fortalecer e institucionalizar a parceria entre a UFJF, o SUS, as Escolas do bairro e as redes
CRAS Centro e Oeste, que organizam a Política Social / Proteção Social Básica nos territórios do Programa
Boa Vizinhança, através da exploração da intersetorialidade como estratégia de cuidado e buscando o
aprimoramento da educação inter-profissional em saúde, uma das diretrizes do projeto pedagógico dos cursos
de medicina, enfermagem e demais áreas da saúde, educação e serviço social.

O projeto se integra à estratégia de enfrentamento da COVID19 do município de Juiz de Fora, viabilizando o
diálogo com as comunidades das áreas prioritárias sobre as necessidades das comunidades dessas regiões e
fomentando o desenho de redes potentes no território, de enfrentamento eficaz da situação. Visa a atuação
sobre os determinantes sociais da saúde, com foco na questão do protagonismo dos jovens nestas
comunidades, nos marcos dos objetivos do desenvolvimento sustentável - ODS 2015-2030.

Áreas de Atuação:

1. Saúde Integral para crianças e adolescentes com atraso escolar e Saúde do Idoso
2. Geração de trabalho e renda por meio do Apoio e Fortalecimento de empreendimentos econômicos
solidários: Apoio à organização associativa e cooperativa da juventude - formação integrada de Agentes de
Saúde e Educadores Sociais

Através da capacitação de discentes, juventude dos bairros, profissionais de saúde, educação e assistência
social, a proposta visa promover a Saúde Integral de crianças e adolescentes com atraso escolar, e a Saúde
do Idoso.

Parceiros: da saúde, educação e assistência social, do programa Boa Vizinhança
UBS Dom Bosco
UBS Sao Pedro
Escolas municipais destes bairros
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AMINHARMRÁ: COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL E ASSESSORIA ÀS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS
KRENAK

Joao Vitor De Freitas Moreira

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente projeto de extensão tem como principal objetivo proporcionar assessoria técnico-jurídica às
organizações indígenas do povo Krenak, assim como facilitar a comunicação intercultural entre as pessoas
envolvidas frente à vulnerabilidade social do contexto pós-rompimento das barragens da Samarco/Vale/BHP
em 2015. Como é de conhecimento, muitas socialidades foram afetadas, especificamente povos e
comunidades tradicionais que mantinham relações íntimas com o que os modernos chamam de rio. O povo
indígena Krenak, especialmente, denomina o rio Doce de Watu e nos ensina que se trata de um parente, de
uma entidade dotada de agência. Nesse sentido, após o crime cometido pelas empresas Samarco/Vale/BHP,
muitos experts e agentes do direito se espalharam pelo território a fim de fazer valer a ordem negocial
instaurada para reparar o "dano" causado. Diante a esse prolongamento no tempo e no espaço do crime, os
Krenak se viram na necessidade de institucionalizar sua atuação para fazer frente ao assédio das empresas e
sua Fundação, a Renova. Para tanto, a Organização Pandã e o Instituto Shirley Djukurnã Krenak,
associações sem fins lucrativos, foram pensadas para organizar, estruturar e poder conglomerar as atividades
desse povo. Contudo, em meio a um tecido social rompido por violações de Direitos Humanos e alta
vulnerabilidade, essas organizações são bombardeadas por inúmeros conceitos não-indígenas que tornam a
tarefa da comunicação um instrumento violento, assim como fragiliza a luta contra a cooptação e
neutralização do desastre-crime. É nesse sentido que o presente projeto visa se inserir, possibilitando uma
comunicação intercultural e assessoria técnico-jurídica capaz de contribuir com a formação dessas
organizações em Direitos Humanos para fazer frente na luta por justiça socioambiental. A metodologia a ser
aplicada, evidentemente, presume a dialogicidade freiriana como fundamento das técnicas e da comunicação
proposta, uma vez que é necessário compreender as relações interculturais em questão e proporcionar uma
formação recíproca em Direitos Humanos. Isso nos faz recursar os conhecimentos tecnicistas e mecânicos
em prol de uma relação diatópica a ser construída coletivamente com as organizações indígenas.
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Programa Boa Vizinhança Línguas – Ensino de Língua Italiana

Pedro Bustamante Teixeira

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Tendo em vista o sucesso da abordagem instrumental-leitura, aplicada no Projeto de Universalização de
Ofertas em Língua Estrangeira desde o ano 2000 na Universidade Federal de Juiz de Fora e o adaptação do
mesmo ao Programa Boa Vizinhança, o “Projeto Boa Vizinhança Língua Estrangeiras – Italiano” busca
consolidar o alcance da abordagem instrumental para os bairros vizinhos da Universidade Federal de Juiz de
Fora. Assim, o projeto visa proporcionar aos moradores do entorno da Universidade Federal de Juiz de Fora,
que "não pertencem a comunidade acadêmica", a possibilidade de se inscreverem em um curso de três
módulos de 60 horas, ministrado por bolsistas sob orientação de professores de Italiano da Faculdade de
Letras, que visa possibilitar a leitura de textos em língua italiana, mas que também irá trabalhar com a
produção e a compreensão oral e escrita.
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NEJUS na Medida: Ações Cooperativas junto ao Centro Socioeducativo e a Casa Semiliberdade em GV.

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto NEJUS - Núcleo de Estudos e Extensão Juventude e Socioeducação entra no seu terceiro ano de
existência com acúmulos junto às instituições de atendimento em Governador Valadares e região. No 1º ano
(2019) foi premiado como melhor projeto de extensão do Campus Avançado GV em sua linha de atuação, o
que trouxe reconhecimento e visibilidade do trabalho, como apontou para  demandas e perspectivas mais
complexas. No Programa Boa Vizinhança se insere na grande área de Justiça, Sociedade e Economia com
demandas relativas a Promoção do empoderamento das organizações sociais, Assessoria e orientação
jurídica e Ações de educação em direitos humanos.
Com atividades centradas no Centro Socioeducativo de GV e na Casa Semiliberdade as ações foram
fundamentais para aproximação e conhecimento com os jovens atendidos, equipes técnicas, gestores,
agentes socioeducativos, familiares, representantes de órgãos e funções atuantes no sistema judiciário
(MPMG, TJMG, DPE), Conselheiros municipais e Tutelares, equipes da Secretaria Municipal de Assistência
Social GV e ainda alguns levantamentos para mapear possibilidades do trabalho com o segmento
infantojuvenil, com entrevistas informais, questionários de avaliação de cursos e eventos de extensão, tudo
isso para diagnosticar melhor e planejar intervenções adequadas. Todas estas interações agregam à
formação acadêmica e disso já resultaram escritas e publicações de trabalhos, projetos de pesquisa,
intercâmbios e permitiram práticas (in)formativas (rodas de conversas temáticas, palestras, visitas, oficinas de
música e dança), articulação interprojetos que levaram outros projetos para as unidades (jornalzinho
“Liberdade e Expressão”, as Ligas acadêmicas, Coletivos, GTs), ampliando as habilidades e competências de
estudantes.
Tem como objetivo geral realizar ações destinadas ao levantamento de informações, planejamento e
coordenação de ações e qualificação das intervenções e serviços realizados pelas equipes de trabalho no
Centro Socioeducativo e na Casa Semiliberdade de Governador Valadares para promover a qualificação dos
fluxos e processos de trabalho, aperfeiçoamento de equipes, inserção e integração familiar e comunitária no
cotidiano dos estabelecimentos, criando espaços de interações participativas “mediadas”, na (re)construção e
(re)significação dos projetos de vida dos jovens em cumprimento de medida.
Para alcance dos objetivos propostos, as ações do programa serão pautadas em metodologias participativas
e pesquisa-ação, como forma de aproximar e vivenciar as experiências do outro,
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Direitos Humanos e Justiça Sócio-Ambiental

Joao Vitor De Freitas Moreira

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto Direitos Humanos e Justiça Sócio-Ambiental visa, pela segunda vez, atender a demandas surgidas
a partir do trabalho dos programas de extensão Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV
(CRDH) e Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares (NAGÔ) com um de seus parceiros, o Centro
Agroecológico Tamanduá (CAT), organização não- governamental, dando cotinuidade às ações iniciadas em
2019. O CAT, num primeiro momento, recebeu demandas de duas comunidades quilombolas, ambas
reconhecidas como quilombolas há 3 e 2 anos junto à Fundação Palmares. Considerando que os processos
de auto-reconhecimento das comunidades são recentes, observa-se um processo de transição jurídica, no
que se refere às suas documentações e estatutos, bem como por desdobramentos dessa transição
(protocolos bioculturais, questões agrárias). Ambas as comunidades estão em municípios próximos a
Governador Valadares, na região do Médio Rio Doce, área compreendida pela atuação do CRDH, nos
municípios de Periquito e Virgolândia. As duas comunidades quilombolas perfazem, se somadas, uma
população de aproximadamente 210 pessoas.
Num segundo momento, em novembro de 2018, o CAT foi a instituição escolhida para assessorar os
municípios de Tumiritinga e Galiléia, comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de
Fundão (Samarco/Vale/BHP Billiton), no processo de seleção de entidades que ficou acordado nos
instrumentos extrajudiciais de ajustamento de conduta e termos de acordo preliminar, bem como nos seus
aditivos (TAC Governança, TAP e termo aditivo ao TAP). O termo aditivo ao TAP, de 16/11/2017, assegura,
como parte das cláusulas desse instrumento de solução extrajudicial de conflitos, que as comunidades
atingidas sejam assessoradas por entidades tecnicamente preparadas e, ao mesmo tempo, que gozem de
credibilidade e confiança por  parte das comunidades atingidas. Desse modo, as Comissões de Atingidos,
órgãos representativos dessas comunidades, atuarão conjuntamente com o CAT e com os membros do
projeto de extensão da comunidade acadêmica.
O projeto Direitos Humanos e Justiça Sócio-Ambiental tem por intenção atuar nas regiões mencionadas,
construindo coletivamente com as comunidades, com o CAT e comunidade acadêmica, as soluções para as
questões apresentadas. Ao mesmo tempo, verifica-se que o aprofundamento em direito ambiental, direitos
sociais, direito agrário, direito empresarial, internacional, econômico, civil, penal, entre outros ramos do direito
poderá ser observado, além das outras áreas do saber, como a agroecologia, botânica, economia,
administração, saúde.
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Rede Tamanduá de Prosumidores Agroecológicos: fortalecendo um circuito curto de comercialização da
agricultura camponesa e valorizando a agrobiodiversidade regional

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Rede Tamanduá de Prosumidores Agroecológicos é um projeto integrado ao Programa de Extensão NAGÔ
(Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares), em parceria com CAT (Centro Agroecológico Tamanduá)
e CRESAFA (Cooperativa de Economia Solidária da Agricultura Familiar Agroecológica), que tem como
objetivo fortalecer um sistema de produção e comercialização direta de produtos da agricultura camponesa,
incluindo alimentos saudáveis, livres de transgênicos e agrotóxicos, a preços justos e acessíveis, valorizando
a Economia Solidária e a Agrobiodiversidade em Governador Valadares, conectando produtores e
consumidores em um circuito curto. A Rede foi criada a partir de um projeto de extensão aprovado nos editais
05/2018 e 14/2020 do Programa Boa Vizinhança Rio Doce, envolvendo um total de 12 famílias produtoras e
159 consumidores cadastrados, ofertando uma variedade de 283 produtos diferentes, totalizando 1041
atendimentos individuais e gerando um complemento significativo na renda das famílias agricultoras entre
2018 e 2020. Para o Edital 03/2021, o projeto foi reestruturado diante do atual contexto de pandemia, de
modo que se trata de um novo projeto, com novos desafios para o funcionamento e a operação da Rede
Tamanduá por meio de ações extensionistas remotas envolvendo estudantes de cursos do ICV e ICSA,
professores e TAEs da UFJF-GV nas estratégias de comunicação popular e gestão social, bem como na
divulgação de informações sobre os produtos da agrobiodiversidade regional. Para tanto, o projeto visa: 1)
criar e implantar um sistema de vendas online para entrega de produtos agroecológicos em casa; 2) elaborar
e divulgar fichas da agrobiodiversidade regional, contendo informações técnicas e conhecimentos
etnobotânicos sobre a diversidade de plantas alimentares e medicinais comercializadas na Rede Tamanduá;
3) apoiar a comunicação online das equipes técnicas do CAT e CREFASA junto a agricultores/as e
consumidores/as; 4) produção de vídeos de apresentação das unidades produtivas familiares e tecnologias
agroecológicas dos/as agricultores/as da Rede Tamanduá. No âmbito do Programa Boa Vizinhança, o projeto
foi cadastrado na área temática de Tecnologia e Produção, uma vez que integra as tecnologias sociais de
produção agroecológica e estratégias de comercialização direta de produtos da agricultura familiar, integrando
a linha de Segurança Alimentar e Nutricional, atendendo a várias demandas populares levantadas junto a
movimentos sociais e coletivos atingidos que atuam no território em defesa da Rio Doce. Dentre as demandas
elencadas no edital 03/2021 da PROEX, o projeto atende as grandes áreas de Saúde (segurança alimentar e
nutricional sustentável), Meio
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UFJF Transformadora

Leandro Mockdece Lacerda

Coordenação de Criação

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Resumo

O programa UFJF TRANSFORMADORA é uma série de vídeos e podcasts desenvolvidos pela Diretoria de
Imagem Institucional da UFJF que promovem a divulgação junto ao grande público das ações dos projetos e
programas de extensão desenvolvidos nesta Universidade. As narrativas apresentadas em vídeo e/ou podcast
são construídas a partir dos depoimentos de beneficiados pelos projetos de extensão e levam estes projetos
ao conhecimento da comunidade externa ao campus. Os projetos a serem apresentados pelo programa UFJF
TRANSFORMADORA são selecionados previamente junto à Pró-reitoria de Extensão, levando-se em conta
possibilidades de abordagem, variedade de áreas, aspectos visuais, histórico e impacto das ações. O meio de
comunicação escolhido para veicular o conteúdo produzido pelo programa UFJF TRANSFORMADORA varia
de acordo com o projeto que ele pretende divulgar, podendo ser no formato audiovisual (vídeo), podcast ou
ambos.
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GRUPO OPERATIVO PARA A PREVENÇÃO E CUIDADO DA OBESIDADE: PROMOVENDO A
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Clarice Lima Alvares Da Silva

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O desenvolvimento de ações educativas e de intervenção com a comunidade e o monitoramento da saúde e
do estado nutricional da população que envelhece pode promover a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN),
prevenindo e controlando a ocorrência do sobrepeso/obesidade e outras doenças e agravos. O Grupo
Operativo (GO) é recomendado pelo Ministério da Saúde como uma estratégia de intervenção para o
sobrepeso/obesidade, pois sua realização tem mostrado resultados de melhoria da alimentação e de saúde
de participantes, sendo, ainda, um espaço social comunitário. O objetivo desse projeto é realizar ações
educativas em nutrição destinadas a grupos online como estratégia de promoção de SAN e de prevenção e
controle do sobrepeso e obesidade na população adulta e idosa do município de Governador Valadares,
Minas Gerais. Para tanto, a população adulta e idosa do município será convidada a participar de GO online
por meio de redes sociais. Os GO oferecerão a população um espaço de cuidado que visa o empoderamento
dos indivíduos para a realização de escolhas alimentares saudáveis de forma consciente e autônoma, o que
reflete no controle e manutenção de peso corporal saudável e na redução de fatores de risco para ocorrência
de doenças crônicas e seus agravos. Espera-se contribuir para a formação de profissionais mais
sensibilizados para o cuidado em saúde e para a SAN, desenvolvendo habilidades e competências para
avaliação e intervenção nutricional específicas para o grupo de adultos/idosos, construindo o conhecimento a
partir da prática e do contato com a comunidade e divulgando-o no meio científico.
Palavras-chave: alimentação saudável, envelhecimento, processos grupais, segurança alimentar e nutricional
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Prevalência, aspectos epidemiológicos e educação em saúde em parasitoses intestinais na comunidade
ribeirinha de Ilha Brava e Baguari, distritos de Governador Valadares, MG.

Girley Francisco Machado De Assis

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As enteroparasitoses são infecções causadas por helmintos ou protozoários sendo considerado um grave
problema de saúde pública, já que são de fácil transmissão e de difícil controle. Estas parasitoses apresentam
distribuição mundial com elevadas prevalências em países tropicais e subtropicais, afetando principalmente
aquelas comunidades mais carentes. Estes parasitos alojam frequentemente no trato gastrointestinal humano
aproveitando do mesmo para se alimentar, desenvolver e reproduzir, e consequentemente podem levar a
perdas econômicas devido a ausência ao trabalho ou diminuição da produtividade, deficiências no rendimento
escolar, aumento de gastos com serviços médicos, além de várias manifestações clínicas tais como anemia,
fraqueza, síndrome de má absorção e diarreia. O objetivo deste projeto é avaliar a prevalência e aspectos
epidemiológicos de enteroparasitoses na comunidade ribeirinha de Ilha Brava e Baguari, distritos de
Governador Valadares, e desenvolver ações de educação em saúde voltada para os escolares e comunidade
visando a melhoria na qualidade de vida da população ribeirinha. Estas comunidades foram diretamente
atingida após o rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana/MG, e sua população vem
sofrendo as consequências relacionadas ao consumo humano de água, sendo levada a mudar
completamente seus hábitos quanto ao armazenamento e busca por novas fontes hídricas para suprir as
necessidades humanas. Possíveis mudanças de hábitos relacionados a esse armazenamento e a origem
desta nova fonte de água pode ser uma condição muito favorável para a transmissão de parasitoses
intestinais e merece ser investigada o quanto antes. Diante dos fatos pretende-se continuar avaliando os
escolares e a população ribeirinha através da realização de exames parasitológico de fezes, visando
determinar os parasitos prevalentes, encaminhar os casos positivos para tratamento etiológico e propor
medidas e/ou ações que possam ser empregadas nesta comunidade buscando a melhoria na qualidade de
vida e principalmente interromper o ciclo vicioso de reinfecções por parasitos intestinais. Vale ressaltar que
este projeto já se encontra em andamento e já avaliou vários indivíduos/famílias no decorrer destes últimos
anos e neste momento pretende-se continuar na comunidade de Ilha Brava e expandir para uma comunidade
vizinha denominada Baguari onde iremos atuar focado nos escolares da rede pública de ensino.
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MINIBASQUETEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUIMARÃES ROSA

Dilson Borges Ribeiro Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O referido Projeto está inserido na grande área do Programa Boa Vizinhança – campus Juiz de Fora,
“Educação: Arte, comunicação e CULTURA CORPORAL, contemplando a demanda 12. Demanda: atividades
físicas variadas. Sendo basquetebol é um dos expoentes de um dos maiores fenômenos culturais da
humanidade, o esporte, e o esporte educacional e de participação um direito de acesso a todo cidadão, nem
sempre certas esfera desse magnifico fenômeno chegam a crianças e jovens de zona rural ou mais afastadas
do cetro das cidades. O Minibasquete é uma experiência rica e única para meninos e meninas serem
introduzidos no esporte, baseia-se em princípios educacionais sólidos, que proporcionam a oportunidade para
o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social das crianças. Com isso, o projeto busca oferecer a
prática do minibasquetebol aos alunos da Escola Municipal João Guimarães Rosa, localizada no Bosque do
Imperador, zona oeste de Juiz de Fora, para favorecer aos valores esportivos e educacionais. As atividades
serão desenvolvidas na própria escola, para alunos entre os 7 e os 12 anos de idade, sem distinção de classe
sociocultural, econômica e política. As aulas/atividades terão uma abordagem do processo inicial da
modalidade, com uma metodologia centrada na aquisição pelo gosto do esporte em geral e da modalidade de
forma positiva. O projeto contará com atuação direta dos professores e acadêmicos dos cursos de Educação
Física e funcionará as terças e quintas feiras no período da tarde e quartas e sextas feiras no período da
manhã na quadra poliesportiva da Escola Municipal João Guimarães Rosa. Contato:
dilsonborges.junior@ufjf,edu.br
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Programa Boa Vizinhança Línguas – Português como Língua de Acolhimento

Noemi Teles De Melo

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Curso de Português como língua de acolhimento oferecido para refugiados em Juiz de Fora. Turmas de nível
básico (para quem não tem conhecimento prévio da língua) e intermediário (para quem tem conhecimento e
quer desenvolver habilidades de fala e de escrita em Português).
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Programa Boa Vizinhança Línguas – Ensino de Língua Espanhola

Roberta Fernandes Pacheco

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O presente projeto de extensão visa a atender às necessidades e interesses específicos de seu público alvo:
adolescentes, jovens e adultos do entorno da UFJF que necessitam e querem aprender espanhol, buscando
nesse aprendizado formas de inserção social e de ampliação das visões de mundo locais, territoriais e globais
no compasso de uma educação plural e cidadã. Pretende-se também contribuir para o conhecimento
experiencial das práticas de mediação ensino-aprendizagem dos nossos estudantes em caráter de bolsistas
proporcionando saberes extensionistas e de impacto social a partir da universidade pública. As aulas ocorrem
na Faculdade de Letras e o curso é dividido em três semestres letivos.
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Projeto Ginástica Para Todos na Obra Social Santa Catarina

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

Este projeto tem como objetivo oferecer atividades para crianças de 3 a 6 anos de idade envolvendo as
diversas modalidades das ginásticas (artística, acrobática, rítmica, trampolim, etc.) mescladas aos temas da
cultura corporal (jogos e brincadeiras, esportes e lutas) e às dimensões das artes (música, teatro, danças e
artes visuais) numa perspectiva de ludicidade e visando a formação humana e a valorização do trabalho
coletivo.  A ação se realiza na Instituição “Obra Social Santa Catarina” (OSSC), rua Monteiro Lobato, n. 147,
bairro Jardim Casabranca, Juiz de Fora, atendendo a toda comunidade da “Cidade Alta”. O projeto se divide
em 06 turmas: 03 turmas às quartas-feiras, das 14:30h às 16:30 horas, atendendo crianças de 3 a 4 anos; e,
03 turmas às quintas-feiras, das 08:00h às 10:00 horas, atendendo crianças de 5 a 6 anos. Informações
detalhadas direto da Obra Social Santa Catarina ou pelo telefone 3214 3841.
Até o momento de inserção dessa proposta à PROEX/UFJF, as atividades presenciais na OSSC, assim como
na UFJF, estão interrompidas em razão da Pandemia da COVID-19, dessa forma, enquanto as atividades
presenciais não retornam a ação prosseguirá em desenvolvimento remoto na produção de vídeos de aulas de
ginástica que são disponibilizados à coordenação da OSSC  para divulgação junto à comunidade geral
atendida; estudos aprofundados sobre ginástica destinado a bolsistas e voluntários sob orientação do
coordenador do projeto; edição para registro do material produzido pelo projeto desde 2017; produção de
material teórico para publicação em eventos e periódicos científicos com intuito de registrar e divulgar o que
tem sido produzido no campo da extensão universitária pela UFJF junto a seus parceiros.
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Educação Empreendedora - Enactus UFJF

Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A Enactus é uma rede mundial de estudantes destinada a transformar o mundo através do empreendedorismo
social. Dessa forma, no projeto de educação empreendedora voltada para os alunos da Escola Municipal
Presidente Tancredo Neves e a Escola Municipal João Guimarães Rosa, dentre outras escolas ainda em
processo de negociação, visamos trabalhar com as ODS 4 (educação de qualidade),  8 (Emprego digno e
crescimento econômico) e  10 (Redução das desigualdades) da ONU. A proposta tem como foco incentivar os
estudantes a compreender o real significado da cultura empreendedora, que é reconhecer problemas em sua
sociedade, buscar soluções viáveis e executar ações para amenizar ou resolver em definitivo essas situações.
Ao mesmo tempo, está dentro do nosso escopo estimular o desenvolvimento da educação financeira básica
em parceria com outros projetos de extensão da UFJF, com o intuito de formar jovens conscientes com
relação ao uso do seu dinheiro.
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Moradia Legal no Entorno da UFJF

Bruno Stigert De Sousa

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O presente projeto visa auxiliar a comunidade do entorno da UFJF na regularização jurídica de imóveis,
buscando concretizar o direito fundamental de
propriedade, previsto no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, mediante a obtenção do respectivo
título, e, por conseguinte, viabilizar o
exercício do direito social à moradia, previsto no artigo 7º também da Constituição Federal. Também tem
como objetivos integrar a comunidade aos
docentes e estudantes participantes das atividades propostas.
A metodologia proposta enseja o cumprimento de várias etapas, precipuamente as seguintes: 1. Oferecimento
de capacitação aos discentes, no âmbito
da Faculdade de Direito, mediante realização de workshop no interregno dos dois primeiros meses do projeto,
para conhecimento dos procedimentos
necessários para a regularização da propriedade imobiliária, envolvendo os docentes participantes e parcerias
públicas e privadas, inclusive com
empresas juniores da UFJF. 2. Elaboração de formulário para atendimento, para melhor identificação dos
sujeitos ou famílias em situação de baixa
renda que venham a apresentar interesse na regularização imobiliária. 3. Organização do trabalho em equipe,
de natureza interdisciplinar, para
atendimento ao público, envolvendo discentes e docentes de diversas áreas do Direito. 4. Desenvolvimento
de material para divulgação do projeto junto
à comunidade. 5. Promoção de eventos voltados às comunidades do entorno da UFJF, com o envolvimento
do Instituto Beneficente Peron e de
associações de bairro, para conscientização da importância da regularização imobiliária e captação dos
possíveis interessados. 6. Divulgação do horário
de atendimento ao público, a ser realizado no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF. 7.
Encaminhamento de casos controvertidos
ao Escritório Escola do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF, para propositura das
ações judiciais cabíveis, ou ao respectivo
Núcleo de Mediação, para pacificação dos conflitos detectados, principalmente aqueles decorrentes de
relações familiares e de vizinhança. 8.
Elaboração de relatórios periódicos das atividades realizadas na execução do projeto.
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Oficinas de leitura literária e produção de textos para crianças atendidas pelo Coletivo Dom

Suzana Lima Vargas Do Prado

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto de extensão tem como metas: (i) promover oficinas de leitura e produção de textos de diversos
gêneros para crianças atendidas pelos Coletivo Dom - Comunidade do Dom Bosco, visando o
desenvolvimento da competência discursiva;(ii) despertar nas crianças o gosto pela leitura literária, por meio
do livre acesso e do empréstimo de livros de diferentes gêneros literários; da participação nas rodas de leitura
e da troca de apreciações literárias. Serão oferecidas oficinas semanais de leitura e produção escrita para
crianças na faixa etária de 06 aos 12 anos de idade. Os encontros semanais terão duração de uma hora cada
um, sob a direção dos graduandos(as) do Curso de Licenciaturas da UFJF. Nesses encontros semanais,
serão realizadas atividades em torno da leitura e da produção de textos de diversos gêneros; revisão e
reescrita de textos próprios ou dos colegas; atividades simplificadas com produção de texto ou partes de
texto; exercícios pontuais sobre o uso dos recursos linguístico-discursivos adequados aos gêneros discursivos
estudados e socialização dos textos em diferentes suportes, destinando-os a interlocutores distintos. Tais
atividades ocorrerão a partir da orientação feita com a professora-orientadora proponente desta ação
extensionista, em reuniões semanais com licenciandos(as) da UFJF.
quando também serão analisados e discutidos os trabalhos desenvolvidos em cada grupo e os casos
individuais. Também a professora-orientadora
participará diretamente de algumas dessas oficinas, para o reconhecimento das hipóteses construídas pelos
alunos sobre a leitura e a
produção escrita, assim como para a definição das futuras intervenções pedagógicas. As oficinas poderão ser
desenvolvidas no Instituto Profissional Dom Orione ou no Laboratório de Alfabetização da Faculdade de
Educação/UFJF, espaço cuidadosamente organizado para as atividades de leitura e produção textual, com
mobiliário adequado, acervo de livros de literatura infantil, revistas, enciclopédias, jogos e materiais de
consumo que viabilizarão nossas ações.
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Programa Boa Vizinhança Línguas – Ensino de Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Hadassa Rodrigues Santos

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O Boa Vizinhança Línguas - Libras tem por objetivo a oferta do Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais
(Libras) em três módulos (I, II e III) para pessoas ouvintes da comunidade externa (familiares de pessoas com
surdez; profissionais nas suas diferentes áreas; e demais interessados), a fim de propiciar o aprendizado para
uma comunicação em nível básico com pessoas surdas e usuários da Libras, visando a inclusão social e a
diminuição de barreiras linguísticas.
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Tecnologias Sociais: promovendo a agroecologia no campo e na cidade

Gustavo De Almeida Santos

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto está vinculado ao programa NAGÔ (Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares) e tem
como objetivo incentivar e contribuir com a implantação de tecnologias sociais com base em sistemas
agroecológicos para fins de produção de alimentos e implantação de hortas terapêuticas, assim como realizar
cursos, oficinas e vídeos com temas correlatos às tecnologias sociais e vivência dos agricultores rurais e
urbanos. As tecnologias propostas são reaplicáveis e podem aliar o saber popular ao conhecimento técnico-
científico. Os recursos tecnológicos geralmente estão presentes nas comunidades e elas se apoderam de
todo o processo, gerando autonomia e distribuindo os créditos pelos sucessos e insucessos, podendo
proporcionar um conjunto amplo de ganhos: oportunidade de remuneração, diminuição do êxodo rural,
consumo de alimentos de qualidade, auxílio terapêutico, possibilidade de intercâmbios e trocas de saberes.
Diante do contexto de pandemia, a metodologia e as ações previstas no presente projeto foram readequadas
na forma de atividades remotas.
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Programa Boa Vizinhança Línguas – Ensino de Língua Francesa

Julia Simone Ferreira

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O objetivo do Projeto  Boa Vizinhança de língua francesa, em parceria com a PROEX – Pró-Reitoria de
Extensão – é de se realizar cursos básicos e intermediários de língua francesa para toda comunidade que se
encontra entorno do Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF –. O objetivo principal é de
produzir, socializar e difundir o conhecimento acadêmico de língua francesa para a sociedade externa do
Campus, mediante ações ligadas ao ensino e aprendizagem da língua, com o intuito de estimular o
desenvolvimento cultural e profissional da comunidade.
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Núcleo Aprender para Prevenir: educação para a resiliência e redução do risco de desastres

Gislaine Dos Santos

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Tendo em vista que Juiz de Fora tem recorrentes problemas relacionados a desastres ambientais, e conforme
a demanda no entorno da Universidade Federal de Juiz de Fora, bem como no restante da cidade, propõe-se
com esse projeto a elaboração e realização de práticas educativas no que tange assuntos voltados para a
responsabilidade social a partir de articulações entre teoria, prática e reflexões para promover uma
conscientização e um fortalecimento da importância das questões ambientais. A proposta consiste em realizar
ações sobre a temática com a comunidade em geral, com maior foco nos professores da rede de ensino
escolar, contando com a participação de representantes de órgãos públicos. A metodologia do projeto
consiste no estudo e elaboração de materiais a serem empregados em cursos, debates, palestras, cartilhas e
dinâmicas, visando a estruturação de comunidades mais resilientes. A maior motivação do projeto se dá na
continuidade das ações iniciadas em 2020, em parceria com a Campanha Construindo Cidades Resilientes,
do Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres (UNDRR) e em 2021, a parceria com
a iniciativa Making Cities Resilient - MCR2030. A partir dela, notou-se a necessidade de se aprofundar a
temática nos mais diversos setores da cidade. Nesse sentido, o projeto envolverá discentes dos cursos de
Artes e Design, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Serviço Social, bem como
docentes da UFJF com formação e/ou atuação na área da temática do projeto.
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APITO JOVEM

Alvaro De Azeredo Quelhas

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto é uma iniciativa de iniciação profissional para jovens atendidos pelo Instituto Profissional Dom
Orione, no qual a UFJF estabelece diálogo com a população que vive no seu entorno, através de uma ação
extensionista envolvendo a Faculdade de Educação e a Faculdade de Educação Física e Desportos, tendo o
futebol como seu objeto de trabalho. Busca-se uma iniciação profissional no campo da arbitragem de futebol
para adolescentes, aproveitando-se também, da realização de projetos de iniciação desportiva em futebol pela
FAEFID no próprio instituto e na UFJF.
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Programa Boa Vizinhança Línguas – Ensino de Língua Inglesa

Marta Cristina Da Silva

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O Curso de Língua Inglesa/Boa Vizinhança, composto de três módulos, correspondentes a três semestres
letivos, tem funcionado ininterruptamente desde 2004 na Faculdade de Letras. Seu objetivo é atender à
comunidade externa, prioritariamente a comunidade do entorno da UFJF, campus JF, contribuindo para fazer
cumprir um dos papéis fundamentais da universidade, que é o de integrar-se à sociedade em que está
inserida. Além disso, sendo um curso inteiramente gratuito, com ênfase no desenvolvimento das habilidades
de compreensão e produção oral em nível iniciante, busca democratizar o acesso ao conhecimento da língua
inglesa. Trata-se, portanto, de um projeto de grande impacto social.
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Oficinas de musicalização e aulas de violão no Grupo Dom

Guido Del´Duca Jordão

SECRETARIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

Pretende-se contribuir para a formação dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Música participantes do
projeto, possibilitando que ofereçam oficinas de musicalização e aulas de violão para as crianças em situação
de vulnerabilidade social assistidas pelo Grupo Dom. Através da apreciação musical e dinâmicas lúdicas, se
desenvolverá a percepção musical dos beneficiários e, por meio de exercícios de análise de canções, espera-
se contribuir para a construção da capacidade interpretativa e senso crítico dos assistidos.
Além disso, durante as oficinas e aulas, serão ensinadas técnicas para o domínio prático do violão, além da
apresentação de sistemas simplificados de codificação musical, contribuindo para a construção da autonomia
dos jovens e crianças na aprendizagem de qualquer instrumento.
As oficinas e aulas terão duração média de 1 hora e acontecerão nos turnos da manhã e da tarde, em sala da
instituição, através de transmissão on-line, enquanto a população de Juiz de Fora não tiver sido plenamente
vacinada e, posteriormente, de forma presencial. A acessibilidade às salas virtuais será garantida pelo Grupo
Dom e os violões serão disponibilizados pelo coordenador do projeto.
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Contos de mitologia

Fernanda Cunha Sousa

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O projeto Contos de Mitologia tem levado, desde o ano de 2014, ao público externo da UFJF os frutos do
trabalho desenvolvido pela equipe de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Letras da UFJF, por meio da
contação de histórias da Antiguidade Clássica. Nosso objetivo é difundir o conhecimento dos Estudos
Clássicos e o gosto pela leitura nas crianças, além de incentivar a formação continuada dos participantes do
projeto, aprimorar especialmente a formação acadêmica e didática dos bolsistas e e promover a aproximação
entre universidade e comunidade, em especial os cursos de licenciatura da Faculdade de Letras, e a escola
de formação básica. Como fio condutor, selecionamos narrativas das “Metamorfoses”, do poeta latino Ovídio.
Pretendemos, na próxima edição do projeto, mais uma vez em parceria com a escola e atendendo à
necessidade de coordenar nossas atividades às propostas das professoras regentes das turmas, elaborar
como trabalho final do ano uma fanfic, a partir da seleção e adaptação de mitos como "Minerva e Aracne",
"Píramo e Tisbe", "Lycaon". Assim, além dos conteúdos vinculados aos Estudos Clássicos, abordaremos
diversas habilidades ligadas à linguagem oral e escrita, em diferentes níveis, questões de planejamento da
atividade, trabalho em grupo e proporcionaremos, ainda, a continuidade da integração entre o trabalho
extensionista e as demais áreas de atuação que compõem o conhecimento acadêmico. Enquanto não for
possível retomar as atividades presenciais junto à escola, as atividades serão conduzidas à distância por meio
do site criado pela equipe da escola, com espaço já destinado a nós. Desejamos colaborar para que as
crianças atendidas pelo projeto vislumbrem a possibilidade de um futuro melhor para si mesmas, como
adultos que irão gozar de cidadania, capazes de se fazerem críticos e reflexivos através do conhecimento
proporcionado pelo acesso a alguns aspectos formadores de sua própria cultura, muito explorados atualmente
pela indústria cinematográfica, editorial e de jogos, embora pouco trabalhados em determinados segmentos
sociais, além de colaborar para sua expressão oral e escrita em diferentes contextos. Pretendemos ainda
formar professores mais conscientes do ambiente sociocultural com o qual poderão se deparar em seus
futuros ambientes de trabalho e de como é possível desenvolver ações integradas, criativas, transformadoras,
significativas e respeitosas para todos os envolvidos.
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Programa Boa Vizinhança Línguas – Ensino de Língua Latina

Fernanda Cunha Sousa

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Nosso objetivo é o de possibilitar o conhecimento da língua e da cultura latina clássicas para moradores do
entorno do campus da UFJF de diferentes
faixas etárias, a partir dos 16 anos e com ensino fundamental completo (por uma questão de escolha didática
do trabalho em sala de aula), por
entendermos que este seja um direito de todos aqueles que se inserem em uma sociedade que tem muitos de
seus traços relacionados direta e/ou
indiretamente à cultura clássica romana. Por isso, ofereceremos uma reflexão sobre ensino dessa língua
como bem cultural complexo, que será
“adicionado” ao repertório enciclopédico do(a) discente, contribuindo para sua formação cidadã ao
compreender e, assim refletir, através do
ensino dessa língua, sobre traços de nossa história e cultura. Pretendemos ensinar, em cursos com duração
de 3 módulos de 60 horas cada, noções de
língua latina que permitam o contato inicial do(a) aluno(a) com a cultura romana, pela inserção de atividades
que contemplem o uso da fala, da audição, da escrita e, principalmente, da leitura de textos latinos ex
tempore. As aulas serão conduzidas por alunos(as) da graduação em latim da Faculdade de Letras da UFJF
sob coordenação de professores da área. Dessa maneira, esta também se constituirá como uma importante
oportunidade para o aprimoramento da formação acadêmica dos(as) graduandos(as) envolvidos(as).
Enquanto não for possível retomar as atividades presenciais devido à necessidade de distanciamento social, o
contato com a comunidade externa se dará por meio de atividades conduzidas à distância em parceria com a
Escola Municipal Tancredo Neves, no site criado pela equipe da escola, com espaço já destinado a nós, além
de perfil criado para o projeto no instagram e atividades disponibilizadas em site criado pela Proex e
disponibilizado em breve, bem como demais atividades acordadas em reunião com a coordenação do
Programa Institucional Boa Vizinhança.
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Programa Boa Vizinhança Línguas – Ensino de Língua Grega Antiga

Fabio Da Silva Fortes

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O objeto deste projeto é oferecer o curso de Grego Antigo para toda a comunidade (com 16 anos como limite
mínimo de idade), usando como
metodologia métodos contemporâneos para o estudo de línguas antigas, voltados para a ampliação do
repertório cultural e para o desenvolvimento da
habilidade de leitura e compreensão dos textos da Antiguidade. O público alvo é constituído por interessado
na Antiguidade de modo geral, em línguas,
em Literatura Grega, Filosofia Grega, História Antiga e na leitura do Novo Testamento. O programa ainda
possibilita o aperfeiçoamento do conhecimento
linguístico do próprio aluno da UFJF que ministrará as aulas e experiência didática em sala de aula.
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Cultura Corporal em Movimento

Ludmila Nunes Mourao

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto Cultura Corporal em Movimento tem como objetivo a formação integral dos alunos atendidos pelo
Grupo Semente no Bairro Dom Bosco através do desenvolvimento da Cultura Corporal e auxiliar no
desenvolvimento profissional do futuro professor de Educação Física. No projeto serão trabalhados os
conteúdos: atletismo, basquete, handebol, dança, esportes radicais, jogos e brincadeiras, entre outros; com o
objetivo de desenvolver as qualidades físicas, psicológicas e sociais dos alunos. Ao todo serão atendidas 90
crianças com idades entre 4 e 14 anos no contraturno escolar. As aulas serão realizadas às segundas,
quartas e sextas-feiras nos horários de 7:30 às 11:30h e 13:00 às 15:30h; onde as crianças serão divididas
em turmas de acordo com a idade e receberão aulas de Educação Física com duração de 50 minutos, duas
vezes por semana.
E-mail para contato: grupo.semente@yahoo.com.br
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