
Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de 'Introdução à Anatomia Humana'

Kennedy Martinez De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A anatomia humana é a ciência que estuda a estruturação macroscópica do organismo humano e se
consolida histórica e cientificamente como núcleo de organização de toda a área da saúde. Para a
compreender essa disciplina é necessário a adoção de termos consignados pelas diretrizes internacionais e
brasileiras.

Contato do Coordenador(a)

KENNEDY.OLIVEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/05/2021 25/05/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Plataformas Virtuais com transmissão pelo YOUTUBE

Local Realização

300

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Disseminação de infecções odontogênicas: Abordagem anatômica e cirúrgica

Carlos Alberto Carranza Lopez

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo do presente curso é oportunizar informações das bases anatômicas e cirúrgicas para um correto
atendimento em casos de disseminação de infecções odontogênicas.
Será oferecido através de três palestras teóricas virtuais no dia 03 de maio de 2021 das 17:00h às 22:00h,
dirigido para alunos e profissionais das instituições de ensino superior.

Contato do Coordenador(a)

CARLOS.CARRANZA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

03/05/2021 03/05/2021

Data Fim

5

Carga Horária

Palestras online

Local Realização

200

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Extensão Desenvolvimento Profissional em Avaliação Educacional

Manuel Fernando Palacios Da Cunha E Melo

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Objetivo
O referido curso de extensão tem como principal objetivo capacitar os profissionais da educação da rede
estadual de São Paulo (professores dos anos iniciais do ensino fundamental, professores de Língua
Portuguesa e de Matemática dos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, diretores, vice-
diretores e supervisores escolares, PCNP e demais professores coordenadores, além das equipes de gestão
assinaladas durante o processo de integração entre as plataformas da Secretaria de Educação – SED - e do
CAEd/UFJF) para a apropriação e o uso adequado dos resultados das avaliações como instrumento
pedagógico.

Metodologia

Modalidade
O curso será oferecido no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio do Centro de Políticas
Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), na modalidade a distância, caracterizando como um curso de
Extensão.

Carga Horária
O curso terá duração de 90 horas distribuídas em 03 (três) módulos de 30 horas cada, durante 10 (dez)
meses. Para estas atividades, o cursista deverá dedicar pelo menos duas horas semanais para estudos na
plataforma de ensino do curso.

Período de Realização
O curso acontecerá entre os meses de fevereiro de 2021 a novembro de 2021.

Dinâmica do curso:
O curso será realizado por meio de atividades à distância realizadas na plataforma moodle com recursos
audiovisuais e recursos multimídia.

Atividades à distância:
As atividades são realizadas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Algumas atividades

Contato do Coordenador(a)

MPALACIOS@TERRA.COM.BR

Campus

JF

Data Início

22/02/2021 30/11/2021

Data Fim

90

Carga Horária

Universidade Federal de Juiz de Fora

Local Realização

100000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Democracia e dissidências sexuais e de gênero: políticas e direitos sexuais - 2ª edição

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

Atendendo a uma demanda de estudantes, professores, trabalhadores, ativistas e sociedade em geral, o II
Curso de Extensão em Democracia e Dissidências Sexuais e de Gênero: Políticas e Direitos Sexuais é
oferecido, promovido e organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Sexualidades, Gênero,
Diversidade e Saúde: Políticas e Direitos (GEDIS/CNPq), pelo DIVERSE - Observatório da Diversidade
Sexual e de Gênero: Políticas, Direitos e Saúde LGBT e pelo Centro de Referência de Promoção da
Cidadania de LGBTQI+ (CeR-LGBTQI+), da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de
Fora, que em forma de parcerias interinstitucionais nacionais e internacionais conta com a presença de
docentes e pesquisadores de outras universidades brasileiras e internacionais, em sua maioria também
ativistas, que se propõem a debater sobre os temas contemporâneos no campo dos estudos de sexualidades
e gênero.
Nosso público-alvo são todos os interessados em geral nos debates do campo dos estudos de sexualidade e
gênero. A metodologia será na forma de webconferências, utilizando a plataforma google meet, com inscrição
prévia. O mesmo acontecerá de 13/01 a 17/03/2021, das 19h as 22h. Maiores informações e inscrições:
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

Contato do Coordenador(a)

MAJODU@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

13/01/2021 17/03/2021

Data Fim

60

Carga Horária

Faculdade de Serviço Social

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Práticas Integrativas e Complementares na Odontologia

Gracieli Prado Elias

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O minicurso "Práticas Integrativas e Complementares na Odontologia (PICs na Odontologia)" será um evento
totalmente on-line e gratuito, de iniciativa da Liga Acadêmica de Odontologia Psicossocial (LAOP) e do Projeto
de Extensão: Integrando o Saber – Atenção Odontopediátrica no ambiente hospitalar, desenvolvidos por
discentes de Odontologia da UFJF, sob coordenação e tutoria da Profª Gracieli Prado Elias. O evento terá
como parceiro o Programa PET Odontologia (UFJF), sob tutoria da Profª Rosangela Almeida Ribeiro. Esse
minicurso tem como objetivo divulgar a importância do conhecimento das Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde demonstrando sua efetividade na área da Odontologia. Serão realizados relatos
sobre a aplicação das PICS no contexto da saúde, com enfoque na Odontologia. Serão abordados conceitos
como saúde integrativa, dentro de uma ótica holística, mostrando as evidências científicas e a contribuição
das PICS para o bem-estar, saúde e qualidade de vida dos pacientes. O minicurso contará com a participação
de professores palestrantes e profissionais que adotam as PICS na atividade clínica com pacientes. O
público-alvo do evento serão alunos de graduação e pós-graduação em Odontologia e cirurgiões-dentistas.
Haverá sorteio de brindes e apresentação musical. O minicurso Práticas Integrativas e Complementares na
Odontologia (PIC na Odontologia) acontecerá nos dias 04 e 05 de Fevereiro de 2021, de 17h às 21h, na
Plataforma Youtube, no canal LAOP UFJF. Será emitido certificado de participação e as inscrições poderão
ser realizadas pelo instagram da LAOP (@laopufjf), a partir do dia 18 de janeiro de 2021, onde todas as
instruções estarão disponíveis.

Contato do Coordenador(a)

GRACIELIPED@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

04/02/2021 05/02/2021

Data Fim

8

Carga Horária

Juiz de Fora - Universidade Federal de Juiz de Fora

Local Realização

200

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Conversando sobre Danças de Salão

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O curso de extensão “Conversando sobre danças de salão” tem como objetivo propor um espaço virtual para
discussão e divulgação de conhecimentos sobre danças de salão visando a integração de pessoas
interessadas nessa expressão de arte, vinculadas a comunidade interna e externa à UFJF. Os encontros
acontecerão via plataforma do Google Meet e serão também disponibilizadas na página do YouTube do
projeto de extensão Pés de Valsa UFJF, portanto, desenvolveremos atividades síncronas (em momento real)
e assíncronas (que podem ser visualizadas posteriormente). Os encontros serão nas quintas-feiras, das 19:30
às 20:30h, quinzenais. O curso se iniciará no dia 11.02.2021 e encerrará em 22.07.2021. Carga horária total,
20 horas.

Contato do Coordenador(a)

NEILFRANCO010@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

11/02/2021 22/07/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Faculdade de Educação Física e Desportos

Local Realização

60

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O uso da colagem como linguagem arquitetônica e urbanística: Espaços de intimidade

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Max Ernst, além de ser o criador da palavra “Collage” foi o responsável pela obra “O quarto de dormir de Max
Ernst, vale a pena passar uma noite.” (1920), onde retratou seu espaço de maior intimidade, como
expressado no título, seu quarto de dormir. Na obra, seus animais preferidos convivem entre seus móveis do
quarto, é uma cena completamente doméstica onde o exagero e a perspectiva do tamanho dos animais é
marcante. A proposta da atividade é a criação de uma colagem inspirada no trabalho de Max Ernst, usando
imagens, formas e objetos para criação de espaços de intimidade. As colagens podem ser realizadas manual
ou digitalmente, caso seja manual, a mesma deverá ser escaneada para discussão no próximo encontro.
Qualquer material pode ser usado.

Contato do Coordenador(a)

FREDERICO.BRAIDA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

11/02/2021 18/02/2021

Data Fim

12

Carga Horária

As atividades ocorrerão online

Local Realização

20

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Como atualizar o Currículo da Plataforma Lattes: valorizando a produção acadêmica

Valeria De Oliveira

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Minicurso de extensão de Atualização do Currículo Lattes, para alunos de graduação e pós-graduação de
qualquer área, além de docentes, TAE’s e qualquer interessado na temática. Com enfoque na inserção de
informações referentes ao dia a dia acadêmico, como participação em eventos, apresentações de trabalhos,
publicações científicas e participação de projetos de pesquisa e extensão.

Contato do Coordenador(a)

VALERIA.OLIVEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

04/03/2021 04/03/2021

Data Fim

4

Carga Horária

On-line (Google Meet).

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Legislação aplicada à produção e ao processamento de leite e derivados

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Curso abordará as principais normas aplicadas à produção de leite e ao seu processamento pela indústria.
O objetivo é capacitar estudantes e profissionais do setor fornecendo subsídios teóricos para atuação prática
no setor lácteo. O conteúdo será ministrado de forma remota, assíncrona e síncrona às sextas-feiras, de 10 às
12h. O certificado será emitido mediante realização de avaliações e obtenção de nota mínima de 70%.

Contato do Coordenador(a)

VANESSAAGLAE@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

22/02/2021 30/04/2021

Data Fim

40

Carga Horária

Remoto

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Segurança de alimentos aplicada à produção e ao processamento de leite e derivados

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Curso abordará as normas para produção de leite e derivados inócuos e como implementar os programas
de qualidade desde a produção de leite, passando pelo processamento na indústria e a comercialização do
produto final. O objetivo é capacitar estudantes e profissionais do setor fornecendo subsídios teóricos para
atuação prática no setor lácteo. O curso será realizado de forma remota, assíncrona e síncrona, às terças-
feiras, de 13:30 às 15:30h. O certificado será emitido mediante realização de avaliações e obtenção de nota
mínima de 70%.

Contato do Coordenador(a)

VANESSAAGLAE@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

22/02/2021 21/05/2021

Data Fim

40

Carga Horária

Remoto

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Os benefícios da ergonomia frente a nova realidade de home office

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O minicurso será desenvolvido pelo projeto de extensão "Diretrizes para Projetos de Acessibilidade no Interior
dos Edifícios da Universidade Federal de Juiz de Fora", coordenado pelo Professor Frederico Braida,
vinculado aos grupos INTRA e LEAUD, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF.
A atividade, ministrada pela Professora Myrtes Raposo, trata-se dos benefícios da ergonomia aplicados ao
ambiente home office, tendo em vista o enfrentamento das medidas de restrições impostas pela pandemia da
Covid 19.
O objetivo é discutir possíveis adaptações nesse novo ambiente de trabalho, como ajuste da postura na
cadeira - com uso de objetos encontrados em casa- regulagem da tela do computador, melhor posição para o
mouse, entre outras dicas.
O minicurso ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2021, de 19:30h às 21:30h, em formato virtual pela plataforma
Google Meet. As inscrições serão realizadas por um formulário do Google, no qual exigirá do participante:
nome completo, e-mail de contato e se pertencente à UFJF ou a comunidade externa.
A atividade, a qual contará com emissão de certificados, será dividida em apresentação teórica, pela Professa
Myrtes Raposo, exposição da prática realizada anteriormente pelos bolsistas de extensão, proposta de
discussão e exercício aos participantes.
O público-alvo é composto por pessoas que estejam estudando e/ou trabalhando em casa, em formato home
office, devido às novas condições de isolamento impostas pela Covid 19, ou que trabalhem em escritório e
queiram melhorar as condições ergonômicas do seu ambiente.
Para mais informações: Prof. Dr. Frederico Braida. E-mail: frederico.braida@arquitetura.ufjf.br Celular: (32)
98806-3132
Visite o Instagram do projeto: @acessibilidade.ufjf

Contato do Coordenador(a)

FREDERICO.BRAIDA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

22/02/2021 22/02/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online (Google Meet)

Local Realização

20

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Química e tecnologia de produtos lácteos UHT (ERE)

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 01 de março à 20 de maio de 2021 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do
Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria
com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de extensão de curta duração (40 horas) sobre o tema
"Química e tecnologia de produtos lácteos UHT (ERE)", de forma on-line, no horário de
8:00h-10:00h nas quartas-feiras. Serão oferecidas até 30 vagas, sendo preenchidas de acordo com a ordem
das inscrições. Este curso está vinculado ao projeto Inovaleite.

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

01/03/2021 20/05/2021

Data Fim

40

Carga Horária

On-line

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados (ERE)

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 01 de março à 20 de maio de 2021 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do
Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria
com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de extensão de curta duração (40 horas) sobre o tema
"Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados (ERE)", de forma on-line. Serão oferecidas até
30 vagas, sendo preenchidas de acordo com a ordem das inscrições. Este curso está vinculado ao projeto
Inovaleite.

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

01/03/2021 20/05/2021

Data Fim

40

Carga Horária

On-line

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O Profissional de Estatística: Como Administrar o Tempo e Encaixar Tudo nas 24 Horas

Lupercio Franca Bessegato

DEPTO DE ESTATISTICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O minicurso será realizado remotamente, de maneira assíncrona, por meio de chamadas pela plataforma de
comunicação a ser informada aos inscritos previamente”, com duração média de 2 horas por aula, dividida em
clipes com foco em temas específicos e com duração reduzida, adequada ao aprendizado remoto. O evento
será dividido em dois tópicos: “I - Ferramentas” (dias 1 ao 4) e “II - Boas práticas e escolhas produtivas” (dia
5). O minicurso será orientado, preferencialmente, a projetos do exercício profissional do Estatístico. Os
materiais, aulas e projetos serão postados e gerenciados por meio de ambiente virtual de aprendizagem que
será comunicado no ato de inscrição.

Contato do Coordenador(a)

LUPERCIO.BESSEGATO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

08/03/2021 17/03/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Remoto, pela web

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Talentos e (super)dotações: desenvolvimento e educação

Altemir Jose Goncalves Barbosa

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Trata-se de um curso de formação continuada  que tem como tema o desenvolvimento de estudantes com
altas habilidades/superdotação e seu atendimento educacional especializado. Será realizado online. A carga
horária de 20 horas será completada por meio de encontros semanais de aproximadamente 90 minutos. Terá
uma número limitado de vagas (10) e é destinado a educadores da rede municipal de ensino de Juiz de Fora.
É uma ação extensionista que é um braço do projeto de extensão "Altas Habilidades/Superdotação em
Escolas Municipais: Identificar e Desenvolver". Ainda que possua um conteúdo programático básico, a ementa
é aberta, uma vez que priorizará um processo de ensino-aprendizagem ativo, aberto, focado nas
necessidades profissionais dos educadores que se inscreverem.

Contato do Coordenador(a)

ALTGONC@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

30/03/2021 30/06/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Online

Local Realização

10

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O debate racial brasileiro na encruzilhada dos saberes psi: apontamentos históricos

Fernando Santana De Paiva

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O curso se propõe a realizar uma análise e revisão histórica que problematize quais são as condições de
produção e reprodução de determinados modelos sociais, políticos e culturais sobre o que se instituiu
denominar a questão racial brasileira. O nosso objetivo é mapear a proliferação de uma série de discursos e
práticas que tiveram como eixo principal a produção de um discurso racializado. Pretende-se discutir de que
modo certos fatores permitiram o engendramento de uma “estranheza eficaz” em torno do que convencionei
chamar de elemento negro, e que constituiu-se como o representante mais eficaz desse papel social
destinado a demarcar um lugar de “estranhamento” e subalternização (o outro como perigoso, anormal etc.).

Contato do Coordenador(a)

FERNANDOSANTANA.PAIVA@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

16/03/2021 31/05/2021

Data Fim

20

Carga Horária

UFJF

Local Realização

20

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Área de Saúde

Alda Maria Soares Silveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Curso de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos da área de Saúde surgiu a partir de uma demanda
constatada durante as atividades do projeto de Treinamento profissional em Gerenciamento de resíduos dos
laboratórios de aulas práticas da área de saúde da UFJF/GV, coordenado pelas docentes Alda Maria Soares
Silveira, Fabíola Alves dos Reis, ambas do DCBV e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro vinculada ao
Departamento de Farmácia. Ele tem por objetivo promover a capacitação de profissionais, técnicos, docentes
e estudantes da área da saúde acerca da classificação, identificação e correto manejo dos resíduos sólidos
provenientes dos estabelecimentos de saúde. O curso é gratuito e será ofertado no formato EAD, com
atividades assíncronas, por meio da plataforma Moodle, com carga horária de 15 horas. A partir dos temas
abordados através de video aulas pretende-se uma conscientização dos participantes e desenvolvimento da
capacidade de gerenciar corretamente diferentes resíduos gerados na vida acadêmica e profissional, com
vistas à redução de custos, prevenção de acidentes, maior cuidado com a saúde e preservação do meio
ambiente.  Tem por fim último, o equilíbrio entre as demandas de saúde e a gestão integrada dos resíduos
sólidos, visando combater e minimizar os impactos socioambientais decorrentes dos mesmos.

Contato do Coordenador(a)

ALDA.SILVEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

05/04/2021 19/04/2021

Data Fim

15

Carga Horária

EAD - plataforma moodle

Local Realização

160

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O que é Feminismo? ou 'Quem tem medo do lobo mau'?

Murilo Ramalho Procopio

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O minicurso de capacitação - O que é feminismo? ou "Quem tem medo do lobo mau"? - é uma iniciativa do
projeto ACJC - Bairro Turmalina que visa capacitar os agentes de seguridade social do bairro em questão em
conceitos, questionamentos, e perspectivas relacionadas ao gênero e ao feminismo que podem impactar na
prática profissional destes atores.

Contato do Coordenador(a)

MURILO_PROCOPIO@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

24/03/2021 24/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Plataforma meet

Local Realização

20

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Citogenética e Citometria de Fluxo para análise de impacto ambiental

Jose Marcello Salabert De Campos

DEPTO DE BIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O curso irá abordar o uso de ferramentas da genética para a detecção de mutações causadas por poluentes
ambientais. A metodologia empregada será a de aulas teóricas em forma remota, sendo o público alvo o de
estudantes de graduação e pós graduação ou de outras pessoas da comunidade com o interesse no assunto.
O curso será realizado em uma plataforma on line disponibilizada aos participantes, entre os dias 19 a 21/04
sempre entre as 9-12h.

Contato do Coordenador(a)

JOSEUFJF@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

19/04/2021 21/04/2021

Data Fim

9

Carga Horária

Plataforma online a ser informada aos participantes

Local Realização

40

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Educação Física: Discutindo a bibliografia específica para o concurso da PMJF

Wilson Alviano Junior

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O curso visa estudar a bibliografia específica do componente curricualr Educação Física estabelecido para o
concurso para Educação Básica do Município de Juiz de Fora. Em boa medida os e as próprios/as autores/as
estarão comentando sobre suas obras. Nos poucos casos em que não foi possível contar com a fala do autor
ou da autora, foi solicitado um/a docente com amplo domínio do tema. A proposta do curso é possibilitar
aprofundamento nos estudos especialmente de pleiteantes que não possuam condições de participar de
cursinhos particulares e tenham dificuldade em adquirir as obras constantes na bibliografia. Também será
uma forma de qualificar futuros e futuras docentes da rede pública Municipal de Juiz de Fora.Cabe o destaque
que o curso será gratuito, cumprindo a função social da Universidade Pública.

Contato do Coordenador(a)

WILSON.ALVIANO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

18/10/2021 06/12/2021

Data Fim

60

Carga Horária

on-line,transmissão via YouTube

Local Realização

250

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Português como língua de acolhimento - nível básico

Noemi Teles De Melo

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O curso de Português como língua de acolhimento é destinado a imigrantes e refugiados de qualquer
nacionalidade que residem em Juiz de Fora. O objetivo é oferecer noções básicas da língua portuguesa de
modo a facilitar a inserção na sociedade e no mercado de trabalho. Serão oferecidas 2 (duas turmas) na
modalidade remota nos seguintes dias e horários: 2ª e 4ª (19h/21h) e 3ª e 5ª (19h/21h). Para receber
certificado os participantes deverão concluir 75% das atividades propostas no curso.
Contato: Profª Noemi Teles de Melo (noemiteles@ufjf.br)

Contato do Coordenador(a)

NOEMITELES@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

24/05/2021 31/08/2021

Data Fim

60

Carga Horária

Google meet

Local Realização

40

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Estudos deleuze-guattarianos: Regimes semióticos e movimentos de desterritorialização e experimentações
com educação

Sonia Maria Clareto

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O curso pretende problematizar por meio do estudo de regimes semióticos - significante, pré-significante, pós-
significante e contra-significante - saberes instituídos para processos de aprendizagem. Por meio  (ou pelo
meio) de experimentações no território da educação segue linhas efeito de processos de desterritorialozação
para estratos já consolidados no plano de organização pedagógico.  Os componentes da pragmática ou da
esquizoanálise proposta por Deleuze e Guattari – Gerativo, Transformacional, Diagramático e Maquínico –
também serão investigados. Pretende-se violentar um pensamento Branco cisheterossexual Macho  no
encontro entre dois pensadores brancos e franceses, e muitas pensadoras negras, como Oyeronke Oyewumi
e Sobonfu Somé, e índias e índios como Ailton Krenak e Sandra Benites e que  aquilombolam como Beatriz
Nascimento e Antônio Bispo. Lance de dados para a produção de uma política antirracismo na pesquisa, para
que outras coisas, outros sentidos, outras vidas devenham possíveis: eis a urgência contemporânea!

Contato do Coordenador(a)

SONIA.CLARETO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

20/05/2021 09/09/2021

Data Fim

45

Carga Horária

atividades remotas

Local Realização

20

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Questões práticas da legislação ambiental e da gestão pública em empreendimentos de engenharia

Jamir Calili Ribeiro

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Trata-se de um curso voltado para questões práticas do Direito Ambiental na gestão pública e na construção
civil, em uma abordagem multidisciplinar visando refletir sobre regulamentações ambientais.

Contato do Coordenador(a)

JAMIR.CALILI@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

01/06/2021 31/08/2021

Data Fim

60

Carga Horária

Online Google Meet

Local Realização

60

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Introdução à Manipulação de Textos Usando o R

Lupercio Franca Bessegato

DEPTO DE ESTATISTICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O curso "Introdução à Manipulação de Textos Usando o R" será realizado remotamente, de maneira
assíncrona, através de vídeoaulas, com duração média de 45 min por vídeo. A metodologia didática do curso
buscará seguir a seguinte sequência: os participantes assistirão aos vídeos, reproduzirão seu conteúdo e
aprofundarão de maneira dirigida os conceitos apresentados. A dinâmica do curso será a de ensino baseado
em projeto, em que serão propostos desafios, de maneira introdutória, para mineração, processamento,
manipulação e análise de textos ao ao longo de todo o curso. O curso será ministrado no ambiente virtual de
aprendizagem da plataforma Google Classroom, em que os participantes poderão interagir e colaborar com
seus colegas e com o professor, de maneira a atingir metas parciais propostas e o sucesso final de seu
projeto. O curso ocorrerá no período de 24 de maio a 02 de junho e tem como objetivo introduzir o
processamento e a manipulação de textos, usando a linguagem R, com ênfase a pacotes especializados na
mineração de textos, além de eventualmente ferramentas de produção complementares. Para mais
informações, entrar em contato com Bernardo Alvim, por meio do email bernardoalvim@ice.ufjf.br.

Contato do Coordenador(a)

LUPERCIO.BESSEGATO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

24/05/2021 02/06/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Remoto, via web

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Química e tecnologia de produtos lácteos UHT INOVALEITE (ERE)

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 17 de maio à 30 de julho de 2021 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do Núcleo
de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria com o
Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de extensão de curta duração (40 horas) sobre o tema "Química
e tecnologia de produtos lácteos UHT (ERE)", de forma on-line, no horário de
8:00h-10:00h nas quartas-feiras. Serão oferecidas até 30 vagas, sendo preenchidas de acordo com a ordem
das inscrições. Este curso está vinculado ao projeto Inovaleite.

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

17/05/2021 30/07/2021

Data Fim

40

Carga Horária

On-line

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados Inovaleite (ERE)

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 17 de maio à 30 de julho de 2021 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do Núcleo
de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria com o
Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de extensão de curta duração (40 horas) sobre o tema
"Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados (ERE)", de forma on-line. Serão oferecidas até
30 vagas, sendo preenchidas de acordo com a ordem das inscrições. Este curso está vinculado ao projeto
Inovaleite.

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

17/05/2021 30/07/2021

Data Fim

40

Carga Horária

on-line

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Vamos falar sobre acessibilidade e inclusão social?

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A oficina propõe refletir sobre a importância acessibilidade e inclusão social a partir da discussão de boas
práticas arquitetônicas e urbanísticas, além de vivências sobre a temática. A oficina tem por objetivo introduzir
os ingressantes à acessibilidade de forma mais lúdica, visando iniciar os pensamentos e críticas que serão
pertinentes durante a formação em Arquitetura e Urbanismo. A oficina será realizada na plataforma Google
Meet. O link para acesso é: https://meet.google.com/gfw-vanx-fdn. A oficina terá duração de duas horas e será
gratuita. Serão conferidos certificados de participação.

Contato do Coordenador(a)

FREDERICO.BRAIDA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

19/05/2021 19/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

On-line (link para acesso: https://meet.google.com/gfw-vanx-fdn)

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Leituras de Filosofia Antiga: o Timeu e o Crítias, de Platão

Fabio Da Silva Fortes

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O curso tem como objetivo desenvolver capacidades de leitura crítica e análise filosófica da obra de Platão -
com ênfase nos diálogos Timeu e Crítias - bem como refinar os instrumentos analíticos e de leitura de textos
filosóficos da Antiguidade. A ideia fundamental é desenvolver técnicas de estudo e ensino da obra de Platão e
fomentar o desenvolvimento do senso crítico, a partir da Filosofia Antiga, para lidar com problemas filosóficos
que permanecem na atualidade.

 As reuniões ocorrerão, enquanto perdurar o ERE da UFJF, por meio da plataforma virtual Google Meet,
através de discussões e leituras em grupo.

Contato do Coordenador(a)

FABIOSFORTES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

25/05/2021 21/12/2021

Data Fim

50

Carga Horária

Faculdade de Letras - ERE

Local Realização

20

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

MÍDIA, SUBJETIVIDADES E PSICOLOGIA SOCIAL:  ENTRE VIOLÊNCIAS E POSSIBILIDADES DE
RESISTÊNCIA

Fernando Santana De Paiva

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A proposta curso de extensão é explorar junto aos participantes de que formas as práticas midiáticas, explícita
ou implicitamente violentas, exercem impacto social e político – com foco no contexto brasileiro -, e
consecutivamente sobre nossas vidas e as construções de nossas subjetividades. Compreendemos que se
trata de uma discussão essencial para analisarmos a realidade brasileira, permeada por símbolos produzidos
socialmente e legitimados pelas mídias que impactam nas tomadas de decisão e afetam o cotidiano de
sujeitos, grupos e movimentos sociais. O curso focará na violência que pode ser produzida pela mídia em
relação a sujeitos e grupos periféricos que não possuem as mesmas possibilidades de vocalização de suas
histórias, demandas e necessidades na esfera pública, mediada pela mídia. Pretende-se, também, debater
sobre as possibilidades de organização coletiva e de resistência através da dos veículos de comunicação, e
como podemos pesquisar sobre o tema.

Contato do Coordenador(a)

FERNANDOSANTANA.PAIVA@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

04/08/2021 31/10/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Ambiente Virtual

Local Realização

20

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso: Circo, Dança e Ginástica: reflexões e perspectivas sobre a arte corporal

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O curso de extensão “Circo, Dança e Ginástica: reflexões e perspectivas sobre a arte corporal” é uma
iniciativa do Departamento de Ginástica e Arte Corporal (GAC) da Faculdade de Educação Física e Desportos
(FAEFID) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O objetivo é propor um espaço virtual para
discussão, reflexão e divulgação de conhecimentos acerca de conteúdos relacionados ao universo das
atividades circenses, ginástica e dança, direcionado a pessoas em processo de formação inicial e continuada
em diversas áreas (Educação Física, Dança, Artes, Fisioterapia, etc.), atendendo às comunidades interna e
externa à UFJF. Integrarão como ministrantes dos 09 módulos do curso profissionais e docentes de
instituições brasileiras e, também, pessoas atuantes em Juiz de Fora e região. O curso acontecerá em
formato remoto, via plataforma Moodle. Os encontros serão realizados via Google Meet e serão também
disponibilizados no formato assíncrono com o intuito de atender a àquelas pessoas que por algum motivo não
consigam vivenciar as atividades em tempo real. Outras atividades assíncronas (fóruns de discussão,
questionários, formulários, etc.) serão disponibilizadas na Plataforma Moodle assim como materiais
complementares sobre as temáticas (vídeos, textos, links, etc.). Os encontros (atividades síncronas) serão
nas terças-feiras, das 19:00 às 21:30h, semanais. O curso se iniciará no dia 06.07.2021 e encerrará em
31.08.2021. Carga horária total, 30 horas.

Contato do Coordenador(a)

NEILFRANCO010@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

22/06/2021 14/09/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Plataforma Moodle e Google Meet

Local Realização

80

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Construindo Cidades Resilientes - MCR2030

Gislaine Dos Santos

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Neste curso de extensão visa-se a capacitação sobre a Iniciativa Mundial Construindo cidades Resilientes
MCR2030 (Making Cities Resilient), das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no
contexto do ODS 11(relacionados com a Redução do Risco de Desastres), importância das Ferramentas
disponibilizadas pela Iniciativa e orientação com diretrizes de aplicação nos municípios do estado de Minas
Gerais e região.  As ferramentas serão apresentadas para atender as demandas de municípios no Brasil
abrangendo tópicos importantes sobre o uso e aplicação em municípios no Brasil. A proposta consiste em
apresentar uma Introdução à Iniciativa MCR2030 e as e promover um estudo e aplicação das ferramentas
(Scorecard) disponibilizadas pelo Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres
(UNDRR): Ferramenta de Autoavaliação da Resiliência - Níveis Preliminar e Detalhada, Ferramenta de
análise da Resiliência do Sistema de Saúde Pública - Adendo, Ferramenta QRE Tool - Análise Rápida de
Risco (ARR). No último módulo serão apresentados algumas diretrizes para elaboração do Plano Municipal de
Resiliência para vincular as ações necessárias no processo da construção da resiliência do município. Nesse
sentido, o curso possibilita uma capacitação das metodologias e da aplicação de ferramentas de
autoavaliação para os atores locais relevantes e atuantes na gestão pública. Além disso, pretende-se abordar
as tendências atuais de Risco de Desastre no cenário nacional, levando em consideração também o contexto
da Covid-19 por meio da Ferramenta Adendo do Sistema de Saúde Pública. O curso está organizado em
cinco módulos e duração de seis semanas com disponibilização de material didático em plataforma online e
realização de 04 encontros virtuais síncronos com atividades práticas em equipes referentes aos conteúdos
do curso.  O cursista estará apto a receber o certificado de participação se atender os seguintes requisitos até
a data final prevista na programação: 1 - Participar de no mínimo 03 Encontros Virtuais. 2 - Realizar a
avaliação de cada módulo e com 80% de aproveitamento. 3. Responder o formulário de pesquisa pelo menos
uma vez.

Contato do Coordenador(a)

GISLAINE.SANTOS@ENGENHARIA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

02/08/2021 08/09/2021

Data Fim

40

Carga Horária

online

Local Realização

60

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O sistema das mediações categoriais da estética em György Lukács: a missão desfetichizadora da arte

Ronaldo Vielmi Fortes

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

Investigar o conjunto das reflexões de Lukács que permite ao autor estabelecer a missão desfetichizadora da
arte, ou seja, a arte como dimensão humana cuja função visa acima de tudo a desalienação dos indivíduos
frente às determinações desumanizadoras da realidade social. Dentre os objetivos também podem ser
relacionados: - Estabelecer, em linhas gerais, o complexo categoria da estética, como forma de determinar a
peculiaridade da arte frente às outras atividades espirituais do humano; - compreender a relação estabelecida
pelo autor entre a arte e a vida cotidiana; - elucidar a relação que o autor estabelece acerca da relação
sujeito-objeto na estética; - explicitar os elementos que permitem estabelecer a arte como critério decisivo no
processo de emancipação do indivíduo; - cotejar a especificidade do pensamento de Lukács frente à literatura
sobre o tema da estética (Kant, Hegel, Lessing, Goethe), em particular, no campo do pensamento marxista,
locus em que o pensador circunscreve suas reflexões em torno da arte (em especial: Walter Benjamin,
Adorno, Kracauer)

Contato do Coordenador(a)

VIELMI.RONALDO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

02/07/2021 19/11/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Sala Virtual - plataforma classroom

Local Realização

15

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Direito Financeiro e Orçamento Público

Jamir Calili Ribeiro

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Curso de Direito Financeiro e Orçamento Público

Contato do Coordenador(a)

JAMIR.CALILI@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

05/07/2021 17/09/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Virtual

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Trabalho do Assistente Social e os desafios da pandemia de COVID-19

Ana Maria Ferreira

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

Este curso de extensão tem por objetivo central o debate sobre o trabalho do assistente social no contexto da
pandemia de COVID-19. Serão organizadas 6 aulas, através da plataforma google meet, com duração de 2
horas cada por semana para exposição e debate de temáticas relevantes para o trabalho do assistente social.
O público-alvo são profissionais supervisores de campo de estágio da Faculdade de Serviço Social da UFJF
e, também profissionais assistentes sociais supervisores de campo da área de abrangência da seccional Juiz
de Fora do CRESS/MG.

Contato do Coordenador(a)

ANAFERREIRA01@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

01/09/2021 06/10/2021

Data Fim

12

Carga Horária

online

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ORALIDADE EM CONTEXTO ESCOLAR E ACADÊMICO

Tania Guedes Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este curso online objetiva ampliar a qualificação de licenciandos/as e docentes para o ensino de oralidade nas
aulas de Língua Portuguesa na escola básica e em contexto acadêmico de formação docente, abordando
pressupostos teórico-conceituais que subjazem a integração entre oralidade e letramento no ensino e
estratégias para o trabalho com gêneros orais nos contextos mencionados. Informações pelo e-mail
2021praticasdeoralidade@gmail.com, pelo site https://www.ufjf.br/projetodeoralidade/ e pelas redes sociais do
Grupo de Pesquisa LEPS (Facebook - Linguagem, Ensino e Práticas Sociais e Instagram @grupoleps

Contato do Coordenador(a)

TANIA.MAGALHAES95@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

05/08/2021 21/10/2021

Data Fim

40

Carga Horária

O curso será realizado por uma sala no Google Classroom, com encontros síncronos pelo Meet

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

A atuação de profissionais da saúde e educação: seu impacto na prevenção de doenças psicossocial-
emocionais e físicas na infância e adolescência.

Leticia Coutinho Lopes Moura

DEPTO DE PATOLOGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Ao longo das últimas décadas, no mundo inteiro, estudos apontam um aumento significativo nos índices de
diversas doenças tanto mentais como físicas, exemplo: depressão; ansiedade; suicídio; distúrbios
alimentares; abuso de substâncias ilícitas; TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade);
transtorno de ansiedade; TOC (transtorno obsessivo compulsivo); síndrome do pânico; esquizofrenia; câncer;
DPCO (doenças pulmonares obstrutivas crônicas); doenças cardíacas; isquemia cardíaca; diabetes; hepatite;
entre outras. Frente a esses dados, pesquisadores e estudiosos buscam compreender cada vez mais a causa
dessas doenças com o objetivo de preveni-las. Nesse intuito, há alguns anos a ciência vem demonstrando
que tanto as diferentes condições ambientais como as várias experiências adversas vividas na infância –
castigos; violências visíveis e invisíveis; abuso sexual, emocional e físico; maus-tratos; negligência emocional;
abandono físico; divórcio dos pais; uso de substâncias ilícitas pelos pais; bullying; etc... – são os principais
fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas patologias.
O Centro de Controle e Prevenção (CDC) e a Kaiser Permanente (um dos maiores planos de saúde sem fins
lucrativos dos Estados Unidos) Adverse Childhood Experiences (ACE) Study realizam pesquisas sobre como
as experiências adversas vividas na infância afetam a saúde física, mental, o bem-estar da população jovem e
adulta. O trabalho original do estudo ACE (Adverse Childhood Experiences) foi conduzido pela Kaiser
Permanente no período de 1995 até 1997. Os resultados desse trabalho sugeriram que as experiências
adversas vividas na infância são os maiores fatores de risco para as principais causas de várias doenças,
incapacidades e mortes; assim como diminuição da qualidade de vida da população nos Estados Unidos.
Nesse estudo, realizado com 17 mil indivíduos de cidades distintas no Estados Unidos, foi feito uma
pontuação, de 0 a 10, em relação as experiências adversas vividas na infância por essas pessoas. Cada tipo
de trauma contou como um, não importa quantas vezes tenha ocorrido. Observou-se, por exemplo, que
pessoas com pontuação ACE de 4 ou mais tiveram duas vezes e meia mais chances de desenvolverem
DPOC, ou hepatite e sete vezes mais propensão ao alcoolismo, quatro vezes e meia para depressão; quando
comparadas com indivíduos que apresentaram zero na pontuação ACE . Ou seja, foi notado que há uma
relação dose-reação-dependente entre as experiências adversas na infância e os vários problemas de saúde;
sendo que quanto maior a pontuação de ACE piores são as consequências.

Contato do Coordenador(a)

LETICIACLMOURA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

19/10/2021 21/12/2021

Data Fim

18

Carga Horária

UFJF

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Segurança de alimentos aplicada à produção e ao processamento de leite e derivados

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Curso abordará as normas para produção de leite e derivados inócuos e como implementar os programas
de qualidade desde a produção de leite, passando pelo processamento na indústria e a comercialização do
produto final. O objetivo é capacitar estudantes e profissionais do setor fornecendo subsídios teóricos para
atuação prática no setor lácteo. O curso será realizado de forma remota, assíncrona e síncrona, às terças-
feiras, de 13:30 às 15:30h. O certificado será emitido mediante realização de avaliações e obtenção de nota
mínima de 60%.

Contato do Coordenador(a)

VANESSAAGLAE@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

09/08/2021 10/12/2021

Data Fim

40

Carga Horária

Remoto

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso de Legislação aplicada à produção e ao processamento de leite e derivados

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Curso abordará as principais normas aplicadas à produção de leite e ao seu processamento pela indústria.
O objetivo é capacitar estudantes e profissionais do setor fornecendo subsídios teóricos para atuação prática
no setor lácteo. O conteúdo será ministrado de forma remota, assíncrona e síncrona às quintas-feiras, de 10
às 12h. O certificado será emitido mediante realização de avaliações e obtenção de nota mínima de 60%.

Contato do Coordenador(a)

VANESSAAGLAE@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

09/08/2021 10/12/2021

Data Fim

40

Carga Horária

Remoto

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados Inovaleite (ERE) - 2021/3

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 09 de agosto à 10 de dezembro de 2021 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do
Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria
com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de extensão de curta duração (40 horas) sobre o tema
"Tecnologia de produtos lácteos concentrados e desidratados (ERE)", de forma on-line. Serão oferecidas até
30 vagas, sendo preenchidas de acordo com a ordem das inscrições. Este curso está vinculado ao projeto
Inovaleite.

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

09/08/2021 10/12/2021

Data Fim

40

Carga Horária

on-line

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Química e tecnologia de produtos lácteos UHT INOVALEITE (ERE) - 2021/3

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 09 de agosto à 10 de dezembro de 2021 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do
Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria
com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de extensão de curta duração (40 horas) sobre o tema
"Química e tecnologia de produtos lácteos UHT (ERE)", de forma on-line, no horário de
8:00h-10:00h nas quartas-feiras. Serão oferecidas até 30 vagas, sendo preenchidas de acordo com a ordem
das inscrições. Este curso está vinculado ao projeto Inovaleite.

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

09/08/2021 10/12/2021

Data Fim

40

Carga Horária

on-line

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Pesquisa qualitativa: reflexões críticas para a psicologia.

Fernando Santana De Paiva

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Objetiva-se promover junto aos participantes uma reflexão crítica sobre a pesquisa qualitativa em psicologia,
proporcionando também algumas noções gerais sobre a mesma, passando por alguns procedimentos e
técnicas empregados. Busca-se pensar a pesquisa a partir das seguintes perguntas: o que eu pretendo a
partir da minha pesquisa? O que está em jogo quando escolho meus “objetos” de pesquisa? A partir de qual
lente teórica vou analisar meus resultados, e o que isto implica? Qual a minha responsabilidade como
pesquisador? Minha pesquisa está a serviço de que e de quem? Espera-se que os participantes sejam
capazes de perceber a pesquisa para além das técnicas e procedimentos que a envolve, pensando-a em sua
dimensão dialógica e relacional, a partir de sua função social e do compromisso ético do pesquisador.

Contato do Coordenador(a)

FERNANDOSANTANA.PAIVA@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

27/09/2021 06/12/2021

Data Fim

32

Carga Horária

Ambiente Virtual

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Meditação dinâmica

Eliana Lucia Ferreira

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O curso de Meditação Dinâmica será ofertado gratuitamente,  com objetivo de capacitar alunos com
conhecimento teórico e prático em meditação dinâmica para desenvolverem  a prática desta atividade
buscando assim  melhora na qualidade de vida de cada um.
Metodologicamente o curso será  semi-presencial com atividades a distância, síncronas e assíncronas em
ambiente virtual de aprendizagem, utilizando a plataforma moodle para as atividades assíncronas e a
plataforma Google meeting para as atividades remotas.
A disponibilização dos  materiais didáticos serão postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA):
Plataforma Moodle e serão acompanhadas pelos professores do curso.
As atividades remotas serão realizadas quinzenalmente às quartas feiras no horário de 17h00 às 19h00.
As atividades assíncronas serão postadas  semanalmente  no ambiente virtual e ficarão disponíveis para que
os alunos possam realizar as vivências práticas.

Contato do Coordenador(a)

ELIANA.FERREIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

20/09/2021 17/12/2021

Data Fim

30

Carga Horária

On line

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

“Revisões sistemáticas: metodologia do processo de seleção e análise de amostra”

Mabel Miluska Suca Salas

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As revisões sistemas são pesquisa que contribuem com a tomada de decisão clínica em saúde. Este tipo de
pesquisa contribuem com a obtenção de uma resposta sobre algum questionamento importante e relevante
para o ato clínico. O objetivo do curso é preparar aos acadêmicos para a realização do processo de seleção
de amostra de revisões sistemáticas. O curso é orientado a estudantes de graduação ou pós-graduação que
estejam realizando este tipo de projetos de pesquisa. Serão abordadas temáticas sobre a metodologia das
revisões sistemáticas incluindo busca da literatura, processo de seleção e análise dos artigos científicos. As
estratégias de ensino incluirão métodos ativos de teorização e prática baseados em problemas, através de
análise, discussão e construção dos artigos científicos relacionados aos diversos desfechos em saúde. O
curso será realizado de forma virtual usando o google meets terças-feiras em horário de 13h as 15h.

Contato do Coordenador(a)

MABEL.SALAS@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

28/09/2021 14/12/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Virtual

Local Realização

15

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ENADE 2021

Elita Betania De Andrade Martins

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este curso de extensão tem como objetivo contribuir na preparação dos estudantes da licenciatura em
Pedagogia presencial e Ead da UFJF para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – Edital 2021.
Como proposta foi organizado um cronograma de atividades que serão desenvolvidas pelos professores da
Faculdade de Educação apresentando as perspectivas mais recentes sobre cada área de conhecimento que
perpassa a formação de nossos estudantes, esclarecendo, ainda, questões mais inerentes à dinâmica do
Exame. Para tanto, foram organizados nove encontro de 04 horas de duração, que conterão a indicação de
material de estudos (textos, webinários, podcast, etc) e por vezes, uma conversa síncrona com os
professores. Ao término do curso, os estudantes terão a oportunidade de realizar um simulado do Exame, a
partir de questões apresentadas em edições anteriores. O curso será desenvolvido pretende ser realizado no
Google Classroon e/ou na plataforma Moodle,  com a postagem de alguns dos encontros pré-estabelecidos
no Canal da FACED no Youtube.

Contato do Coordenador(a)

ELITA.MARTINS@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

18/10/2021 12/11/2021

Data Fim

40

Carga Horária

Faculdade de Educação

Local Realização

170

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Paisagens literárias de Minas Gerais

Humberto Fois Braga

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O estudo da representação do espaço nos textos literários, nas últimas décadas, indica a prática de uma
“geografia literária”, como sugere Collot (2012). Ainda que possa ser referenciada em mapas e envolva a
presença de um sujeito, a paisagem artística ou literária é capaz de transformar o território artisticamente
representado para construir um espaço singular no âmbito do imaginário e da escrita, que ultrapassa qualquer
localização geográfica. Partindo desse viés, percebe-se que, ainda que em temporalidades distintas, os
escritores(as) mineiros(as) mantêm certo vínculo com seu lugar de origem predominantemente através da
(re)construção literária da paisagem de Minas Gerais: o espaço natural e exuberante das montanhas, mas, ao
mesmo tempo, artificial das ocupações do homem e de sua cruel exploração/exportação de riquezas minerais.
Este minicurso objetiva, portanto, promover um debate sobre as possíveis relações entre geografia e literatura
a partir de uma seleção das produções literárias de escritores e escritoras mineiros(as) que se fixaram nestes
últimos três séculos no campo literário brasileiro e enunciaram, cada um(a) a seu modo, as particularidades
da paisagem de Minas Gerais. O minicurso “Paisagens literárias de Minas Gerais” será um evento online e
gratuito que acontecerá nas quartas-feiras do mês de novembro de 2021, às 17h, via Google Meet. Serão, no
total, 10 horas de curso. Haverá emissão de certificado para quem obtiver frequência mínima 75%. Todos os
encontros serão ministrados pela doutoranda em Estudos Literários Camila Galvão (PPG Letras UFJF), sob a
coordenação do Prof. Dr. Humberto Fois Braga. As inscrições ocorrerão do dia 19 de outubro até dia 29 de
outubro, através do  link https://forms.gle/JkZFjtLE3cxNHRFo8 . Serão disponibilizadas 50 vagas, por ordem
de inscrição. Após a inscrição, as instruções serão enviadas por e-mail aos alunos matriculados. Para mais
informações: camila.galvao@estudante.ufjf.br

Contato do Coordenador(a)

HUMFOIS@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

03/11/2021 24/11/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Google Meet

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Encontros temáticos das Africanidades em Educação

Julvan Moreira De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Refletir e pesquisar a educação em interface com os estudos africanos desenvolvidos em África e na Diáspora
e que tenham implicações para as políticas implementadas no âmbito da diversidade étnico-racial, procurando
fortalecer os direitos da população negra e as ações educativas no combate ao racismo e as discriminações,
considerando a questão da identidade, da oralidade e da ancestralidade, visando compreender as
africanidades presentes na cultura brasileira

Contato do Coordenador(a)

JULVAN.MOREIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

06/07/2021 27/07/2021

Data Fim

8

Carga Horária

Youtube do ANIME: https://www.youtube.com/channel/UCo579toM2HNYZ9EqQXQr3rg

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

AVE Isquêmico e Síndromes Isquêmicas

Ivan Magalhaes Viana

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Aula aberta sobre AVE isquêmico e Síndromes isquêmicas, ministrada pelo Dr. Júlio Santos. Será ministrada
uma aula, no dia 25/05/2021 com carga horária de 3 horas.

Contato do Coordenador(a)

IVANMAGAVIANA@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

25/05/2021 25/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

UFJF - campus GV

Local Realização

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I Curso de Saúde (Medicina) Baseada em Evidência

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

-	O curso será composto pela presença total no EpiMed, mais seis aulas assíncronas, network de discussão,
estudo dirigido reflexivo e material complementar.
-	Corpo docente voluntário do curso
-	Vinícius Silva Belo (Universidade Federal de São João del-Rei)
-	Carla da Silva Machado (Faculdade Pitágoras – Unidade Governador Valadares)
-	Milena Simões (Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares)
-	Eulilian Dias de Freitas (Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
-	Waneska Alexandra Alves (Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares)

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

10/05/2021 14/05/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Virtual

Local Realização

1000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Encontros Temáticos sobre Imaginário

Julvan Moreira De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Por Imaginário, entendemos como o campo ou o lugar do “entre-saberes”, ou seja, o conjunto de imagens e
relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens. O imaginário rompe com as reduções
totalitárias, não tendo um corte que separa sujeito do objeto, sensibilidade de racionalidade, sagrado do
profano, tratando dessa forma da alteridade e da diferença, da integração dos opostos e acolhendo nesse
“entre-saberes” os elementos da antropologia, da filosofia, da psicologia, da literatura etc, as compreendendo
como ciências da espécie humana

Contato do Coordenador(a)

JULVAN.MOREIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

23/02/2021 29/06/2021

Data Fim

20

Carga Horária

https://www.youtube.com/channel/UCo579toM2HNYZ9EqQXQr3rg/featured

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Curso introdutório de processo administrativo voltado para abordagem sanitária. Objetiva-se qualificar equipes
para implementação de serviços administrativos fiscais-administrativos, assim como fomentar a adequação de
órgãos, estruturas e procedimentos na Administração Municipal. Consta plano de curso com informações
específicas de conteúdos, metodologia, avaliação, recursos.

Contato do Coordenador(a)

BRAULIO.MAGALHAES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

22/02/2021 08/03/2021

Data Fim

25

Carga Horária

UFJF - Virtual

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Cosmovisões Africanas na Educação Brasileira

Julvan Moreira De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Refletir e pesquisar a educação em interface com os estudos africanos desenvolvidos em África e na Diáspora
e que tenham implicações para as políticas implementadas no âmbito da diversidade étnico-racial, procurando
fortalecer os direitos da população negra e as ações educativas no combate ao racismo e as discriminações,
considerando a questão da identidade, da oralidade e da ancestralidade, visando compreender as
africanidades presentes na cultura brasileira.

Contato do Coordenador(a)

JULVAN.MOREIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

03/08/2021 31/08/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Youtube do ANIME: https://www.youtube.com/channel/UCo579toM2HNYZ9EqQXQr3rg

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Os três tempos do habitar a casa

Juliane Figueiredo Fonseca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O curso extensionista - Os três tempos do habitar a casa - consiste numa proposta de exercício conceitual de
projeto de arquitetura, com vistas a ser um convite para o mergulhar em nossa própria existência, à desvelar
nossa identidade, por meio da experiência corporificada do habitar o espaço existencial casa. Entendemos
que a compressão do espaço que habitamos, tanto quanto do espaço a ser projetado, demanda,
primeiramente, o autoconhecimento do nosso lugar interior.

Metodologicamente, a proposta do exercício conceitual de projeto de arquitetura - a casa - se estrutura em
dois momentos: sensibilização e concepção-reflexiva. No primeiro momento, à luz dos conceitos de
experiência e sujeito da experiência de Bondía (2002, p.21), serão desenvolvidas atividades, fundamentadas
nos tempos -  passado,  presente e  futuro - que buscam sensibilizar a corporalidade diante da experiência do
habitar a casa. Serão exploradas memórias, ações, perspectivas e anseios a partir dos elementos essenciais
da vida: o fogo, a água, o vento e a terra. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os participantes irão ler e
ouvir reflexões sobre o tema, irão também senti-las e vivenciá-las, com seus corpos, a partir de performances
orientadas. No segundo momento, incorporados das experiências vividas, será realizada uma atividade de
concepção-reflexiva que traduza a nível conceitual a compreensão do habitar a casa. Como resultados,
espera-se que as experiências propostas conduzam à reflexão de que o modo como conduzimos nossos
processos internos se revela no modo como conduzimos nossos processos acadêmicos projetuais e criativos
em arquitetura e que, consequentemente, será o modo de nossa atuação profissional futura.

Destina-se o curso a alunos e alunas que estejam regularmente matriculados em cursos de arquitetura e
urbanismo. As aulas ocorrerão em formato remoto e todas as atividades serão conduzidas para que os(as)
participantes possam realizá-las em suas próprias residências. Os encontros virtuais para trocas ocorrerão às
sexta-feiras, das 14 às 16h, com duração de 06(seis) semanas.

Contato do Coordenador(a)

JULIANEFFARQ@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

09/04/2021 14/04/2021

Data Fim

12

Carga Horária

Plataforma Google Meet

Local Realização

15

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Treinamento Esportivo a serviço da Promoção à Saúde do Idoso

Dilson Borges Ribeiro Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

OBJETIVOS

	- Atualizar os profissionais da SEL em relação às Ciências do Esporte.
	- Otimizar as atividades realizadas nos projetos da SEL.
	- Capacitar profissionais da SEL para atuar no planejamento, prescrição, avaliação e controle de programas
de treinamento direcionados aos praticantes de esportes e atividades físicas.
	- Oportunizar troca de experiências entre os profissionais da SEL.

ORGANIZAÇÃO

- 10 Módulos de quatro horas, divididos em dois núcleos: (I) núcleo comum – 16 horas; e (II) núcleos
específicos – 24 horas.

Carga horária - 40 HORAS

CONTEÚDOS

1.	Fisiologia do Exercício e Desempenho Humano
2.	Cinesiologia Aplicada ao Esporte e à Atividade Física.
3.	Controle da Carga do Exercício
4.	Formação do treinador.
5. Características da população idosa.
6. Alterações orgânicas do envelhecimento.
7. Atividade Física para o envelhecimento saudável.
8. Capacidade Funcional no envelhecimento.
9. Treinamento de Força em idosos.
10. Prescrição da atividade aeróbia ao longo do envelhecimento.

Contato do Coordenador(a)

DILSONBORGES@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

26/03/2021 04/06/2021

Data Fim

40

Carga Horária

FAEFID (Virtual )

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Visualização Gráfica no R com ggplot2

Lupercio Franca Bessegato

DEPTO DE ESTATISTICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O curso **Visualização Gráfica no R com ggplot2** será realizado remotamente, de maneira assíncrona, por
meio de videoaulas, com duração média de 1h por vídeo. A metodologia didática do curso buscará seguir a
seguinte sequência: os participantes assistirão aos vídeos, reproduzirão seu conteúdo e aprofundarão de
maneira dirigida os conceitos apresentados. A dinâmica do curso será a de ensino baseado em projeto, em
que serão propostos desafios para desenvolvimento e implementação ao longo de todo o curso. O curso será
ministrado no ambiente virtual de aprendizagem da plataforma Google Classroom, em que os participantes
poderão interagir e colaborar com seus colegas e com o professor, de maneira a atingir metas parciais
propostas e o sucesso final de seu projeto.

O curso ocorrerá entre os dias 08 e 17 de setembro e tem como objetivo introduzir o ggplot2, que é uma
biblioteca do R voltada para visualização gráfica, além de ferramentas de produção complementares. Para
mais informações, entrar em contato com [Pedro Pacheco](https://www.instagram.com/pedrohmp36/), através
do email [phmpacheco@ice.ufjf.br](mailto:phmpacheco@ice.ufjf.br).

Contato do Coordenador(a)

LUPERCIO.BESSEGATO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

08/09/2021 17/09/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Remoto, via web

Local Realização

120

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Treinamento Esportivo e Paradesportivo aplicado aos Projetos SEL: Da iniciação ao rendimento

Dilson Borges Ribeiro Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

OBJETIVOS

	- Atualizar os profissionais da SEL em relação às Ciências do Esporte.
	- Otimizar as atividades realizadas nos projetos da SEL.
	- Capacitar profissionais da SEL para atuar no planejamento, prescrição, avaliação e controle de programas
de treinamento direcionados aos praticantes de esportes e atividades físicas.
	- Oportunizar troca de experiências entre os profissionais da SEL.

ORGANIZAÇÃO

- 10 Módulos de quatro horas, divididos em dois núcleos: (I) núcleo comum – 16 horas; e (II) núcleos
específicos – 24 horas.

Carga horária - 40 HORAS

CONTEÚDOS

1.	Fisiologia do Exercício e Desempenho Humano
2.	Cinesiologia Aplicada ao Esporte e à Atividade Física.
3.	Controle da Carga do Exercício
4.	Formação do treinador.
5.	Prontidão Esportiva; conhecer para proceder.
6.	Formação Esportiva ao Longo do Tempo: saúde e rendimento.
7.	Metodologia do Treinamento Técnico e Tático para Esportes Coletivos e Individuais.
8.	Pedagogia do Esporte: o processo de ensino-aprendizagem-treinamento em esportes.
9.	A Iniciação Esportiva frente a especialização precoce.

Contato do Coordenador(a)

DILSONBORGES@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

26/03/2021 04/06/2021

Data Fim

40

Carga Horária

FAEFID - virtual

Local Realização

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Formação de Treinadores e Treinadoras

Dilson Borges Ribeiro Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

Contato do Coordenador(a)

DILSONBORGES@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

14/09/2021 02/11/2021

Data Fim

40

Carga Horária

FAEFID - UFJF

Local Realização

200

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente: conhecendo o trabalho em rede de
Governador Valadares

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetiva conhecer a estrutura disposta na cidade e região, com os serviços, equipamentos, instituições,
lideranças, servidores que atuam rotineiramente na consecução da política de atendimento. Ainda, conhecer
os fluxos e processos de trabalho, identificando sujeitos, dinâmicas, como também explicitando e discutindo
potencialidades, limites, entraves e possibilidades interventivas. Parte de componentes e compreensões
teóricas, pelas previsões legislativas e políticas executivas, passando também pela atuação de serviços
públicos, inclusa a atuação junto ao sistema judiciário, com os agentes e sujeitos presentes (MPMG. DPE,
Polícias, Prefeitura, entre outros). Para além das estruturas e serviços previstos, quer analisar e discutir
peculiaridades da Comarca de GV para evidenciar possibilidades de ações de melhoria.
    • Objetivo: Traçar as atribuições e os profissionais de cada órgão a fim de entender o seu trabalho para a
efetivação e proteção da criança e do adolescente. Além disso, busca uma aproximação dessas instituições
para o estabelecimento de vínculos.
    • Foco: A rede de atendimento à criança e ao adolescente em Governador Valadares
    • Público alvo: Toda a sociedade de Governador Valadares e região, mas principalmente aos profissionais
atuantes nessa área.
    * Metodologia: videoaulas produzidas por equipe NEJUS e RIASE e convidados externos atuantes no
sistema judiciário, além de ONGs, lideranças e movimentos, compondo 4 módulos de trabalho, com leituras
obrigatórias e adicionais. Participação e interação por mural (classroom e meet). Completa programação
constante nesse projeto.

Contato do Coordenador(a)

BRAULIO.MAGALHAES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

17/05/2021 13/06/2021

Data Fim

30

Carga Horária

UFJF-GV

Local Realização

150

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Escrevendo a Libras por meio do sistema de Escrita de Sinais – SingWriting

Jakellinny Goncalves De Souza Rizzo

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

A Língua de Sinais (LS) por muito tempo foi considerada uma língua ágrafa (sem escrita), entretanto diversas
pesquisas têm sido direcionadas a essa temática, partindo do princípio que a escrita dos sinais, pode
contribuir significativamente na alfabetização e letramento de crianças surdas (Gesser, 2009). Dessa forma, o
curso de extensão “Escrevendo a Libras por meio do sistema de Escrita de Sinais – SingWriting” tem como
objetivo, que seus participantes conheçam os aspectos históricos e estruturais da escrita das línguas de
sinais, na perspectiva da aprendizagem da escrita de Libras pelo sistema SignWriting, e ainda incentivar a
escrita de sinais e sua importância para a cultura e identidade surda. Para tanto, considerando o momento
pandêmico que estamos vivendo, as aulas serão oferecidas de forma remota, através da Plataforma Google
Meet. Poderão participar Acadêmicos, servidores, profissionais da área da educação e comunidade geral, que
tiverem interesse.

Contato do Coordenador(a)

JAKE.LIBRASUFGD@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

16/04/2021 14/05/2021

Data Fim

40

Carga Horária

Remoto – Plataforma Google Meet

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Trabalho de construção de aprendizagem: aprender a aprender

Rosani Kristine Paraiso Garcia

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O curso de extensão "Trabalho de construção de aprendizagem: aprender a aprender" tem por objetivo
proporcionar o aprendizado e aprofundamento de trabalho de construção. O público alvo são alunos surdos
da UFJF e alunos fora da UFJF. O curso acontecerá na Plataforma online às terças de 09h às 12h, entre os
meses de junho a setembro, com carga horária de 60h.

Contato do Coordenador(a)

ROSANI.GARCIA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

15/06/2021 14/09/2021

Data Fim

40

Carga Horária

Plataforma online

Local Realização

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Minicurso: Análise de dados secundários em saúde

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Em suma, o Minicurso, “Análise de Dados Secundários em Saúde”, objetiva treinar e orientar seu publico alvo
para utilização dos dados disponíveis nos Sistemas de Informação bem como fortalecer o seu uso,
fomentando a reflexão sobre a importância e aplicação dos mesmos. Os dados secundários são essenciais
para o direcionamento das açõs em vigilância, pois sua análise permite inferir sobre o estado de saúde de
uma população nos três níveis governamentais (nacional, estadual e federal) e, assim, orientar ações de
promoção, prevenção e proteção da saúde congruentes com as necessidades locais. Dessa maneira, a
abordagem sobre as vantagens e desvantagens dos bancos de dados secundários e elucidação a cerca de
como utilizá-los em pesquisas ou no cenário político de saúde pública se tornam úteis para a sociedade
acadêmica.
A partir disso, o evento conta com carga horária de 4 horas totais e palestrantes voluntários- Dourtora Milena
Simões e Doutora Fernanda Roquim- que ministrarão temas relacionados ao uso de dados secundários e
construção de dados estatísticos com a base de dados. Ademais , será realizado duas rodas de conversa
distribuídas nos dois dias, a qual propõe a retirada de dúvidas e reflexão sobre a importancia dos dados para
a Saúde Pública. Durante o minicurso, serão passadas duas listas de presença, sendo uma a cada dia do
evento, para o controle de emissão do certificado. Dessa forma, o discente participante será capacitado para
elaborar pesquisas com a utilização da base de dados, propor análises epidemiológicas e avaliar políticas
públicas de saúde.

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/08/2021 26/08/2021

Data Fim

5

Carga Horária

Virtual

Local Realização

100

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Elaboração de Relatórios Técnicos e Paginas Web Usando R Markdown

Lupercio Franca Bessegato

DEPTO DE ESTATISTICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O curso "Elaboração de Relatórios Técnicos e Paginas Web Usando R Markdown" será realizado
remotamente, de maneira assíncrona, através de videoaulas, com duração média de 45 min por vídeo. A
metodologia didática do curso buscará seguir a seguinte sequência: os participantes assistirão aos vídeos,
reproduzirão seu conteúdo e aprofundarão de maneira dirigida os conceitos apresentados. A dinâmica do
curso será a de ensino baseado em projeto, em que serão propostos desafios, de maneira introdutória, para
elaboração de relatórios técnicos de análise de dados, com certa automatização, ao longo de todo o curso. O
curso será ministrado no ambiente virtual de aprendizagem da plataforma Google Classroom, em que os
participantes poderão interagir e colaborar com seus colegas e com o professor, de maneira a atingir as metas
parciais propostas e o sucesso final de seu projeto. O curso ocorrerá no período de 19 a 28 de julho e tem
como objetivo introduzir a elaboração de relatórios técnicos de análise de dados, usando a linguagem R. Para
mais informações, entrar em contato com Calvin Rodrigues, por meio do email
calvin.rodrigues@estudante.ufjf.br.

Contato do Coordenador(a)

LUPERCIO.BESSEGATO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

19/07/2021 28/07/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Remoto, via web

Local Realização

30

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

“PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE: Promovendo a comunicação efetiva na rede e em saúde com
base na interprofissionalidade e a integralidade da atenção à saúde”

Mabel Miluska Suca Salas

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente curso tem como população alvo os profissionais da área da saúde que atuam no SUS, residentes
do curso de especialização multiprofissional do município e integrantes  do PET SAÚDE
INTERPROFISSIONALIDADE. As atividades a serem desenvolvidas visam promover a compreensão e
conhecimento da importância da comunicação efetiva na rede - Processo de referência e contra referência –
para atingir a integralidade em saúde , assim como entender a importância da comunicação efetiva entre a
equipe reconhecendo os componentes/competências fundamentais das práticas colaborativas e
Interprofissionalidade em saúde. Espera-se que os participantes identifiquem   os desafios/problemas e
avanços/pontos positivos relacionados a comunicação e fluxo entre os pontos de atenção na rede (referência
e contra referência) e entre as equipes e a interprofissionalidade em saúde e que sugiram formas de
intervenção ou solução dos problemas identificados.  A exposição de conteúdo será teórico e prático usando
plataformas virtuais google meets ou rnp em três momentos semanalmente em horários sugeridos pelos
profissionais de saúde do CEAE e da Atenção primária incluindo os residentes . Será usado o método ativo da
problematização(PBL), que tem como bases o  levantamento do conhecimento prévio (observação)  a partir
da análise e discussão socializada, problematizada e sistematizada do tema, uso do material cientifico ou
teorização e construção de hipótese com a resolução do problema e sugestões de melhora . Os participantes,
realizarão atividades práticas de identificação dos problemas, análise dos casos baseados na sua prática
diária e experiências, uso do conhecimento teórico e finalmente formulação de intervenções viáveis de acordo
com a sua governabilidade. Adicionalmente receberão uma capacitação teórica tradicional relacionadas com o
tema.

Contato do Coordenador(a)

MABEL.SALAS@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/03/2021 31/03/2021

Data Fim

6

Carga Horária

Virtual - plataforma google meets

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Encontros Temáticos sobre Africanidades

Julvan Moreira De Oliveira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Por Africanidades, compreendemos as raízes da cultura brasileira que têm origem africana. São os modos de
ser, de viver, de organizar as lutas, ou seja, são as marcas da cultura africana que, independente da origem
étnica, fazem parte do dia a dia de cada brasileiro e brasileira. A africanidade não é uma concepção
intelectual, mas o conjunto dos traços culturais comuns às diversas culturas e etnias africanas
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“200 anos de Sociologia: clássicas e clássicos do século XIX e a formação em Ciências Sociais” (Módulo I)

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Curso de Extensão "200 anos de Sociologia: Clássicas e Clássicos do século XIX e a formação em
Ciências Sociais" foi criado com o intuito de reunir estudiosos sobre teoria sociológica clássica e história da
Sociologia, para falar a docentes e discentes de Ciências Sociais e outros cursos.
O intuito é discutir a produção, as fontes, o processo de criação, de institucionalização da ciência e da
disciplina de Sociologia. Promover o debate, mas também disponibilizar o acesso a grandes nomes da
pesquisa em teoria social, de modo plural, não dogmático, acessível e livre, mantendo gravado e disponível
para acessos posteriores do público não inscrito no evento.
A ideia do Curso surgiu da comemoração dos 200 anos da Sociologia, a ser completado em 2030, portanto,
uma preparação reflexiva para esse momento. Ele será composto em 4 módulos, sendo o primeiro módulo
realizado nos meses setembro e outubro de 2021, nos seguintes termos:
- Módulo I: Fundação da Sociologia (1830-1840)
Carga Horária: 12 horas

1) Auguste Comte (1798-1857)

2) Harriet Martineau (1802-1876)

3) Alexis de Tocqueville (1805-1859)

Para cada teórica e teórico serão destinados dois encontros com pesquisadores ou pesquisadoras diferentes.
Buscamos ampliar e criticar o cânone, discutir seu estabelecimento, os critérios utilizados e noticiar a
existência e o apagamento de vários teóricos e teóricas que contribuíram de modo significativo para a criação,
a institucionalização da ciência e da disciplina de Sociologia.
Os módulos são encadeados a partir de três tópicos:
- Módulo I: Fundação da Sociologia (1830-1840)
- Módulo II: Institucionalização da Ciência Sociologia (1840-1860)
- Módulo III: Institucionalização da Disciplina Sociologia (1860-1900)
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Simpósio Acadêmico de Neurocirurgia Vascular

Ivan Magalhaes Viana

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Entre os dias 15 e 17 de junho de 2021, serão promovidas aulas abertas sobre AVC isquêmico, AVC
hemorrágico, Aneurismas cerebrais, Malformação arteriovenosa encefálica e Cavernomas, as quais serão
ministradas, respectivamente, pelos médicos palestrantes Dr. Felipe da Mota Mariano, Dr. Leonardo Christian
Welling, Dr. Renan Salomão Rodrigues, Dr. Breno Araújo Barbosa, Dr. Ivan Magalhães Viana e Dr. Nicollas
Nunes Rabelo. O evento terá carga horária de 6 horas.
O público alvo serão os acadêmicos de medicina e da área da saúde.
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“200 anos de Sociologia: clássicas e clássicos do século XIX e a formação em Ciências Sociais” (Módulo II)

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara
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Resumo

O Curso de Extensão "200 anos de Sociologia: Clássicas e Clássicos do século XIX e a formação em
Ciências Sociais" foi criado com o intuito de
reunir estudiosos sobre teoria sociológica clássica e história da Sociologia, para falar a docentes e discentes
de Ciências Sociais e outros cursos.
O intuito é discutir a produção, as fontes, o processo de criação, de institucionalização da ciência e da
disciplina de Sociologia. Promover o debate,
mas também disponibilizar o acesso a grandes nomes da pesquisa em teoria social, de modo plural, não
dogmático, acessível e livre, mantendo
gravado e disponível para acessos posteriores do público não inscrito no evento, que será remoto..
A ideia do Curso surgiu da comemoração dos 200 anos da Sociologia, a ser completado em 2030, portanto,
uma preparação reflexiva para esse
momento. Ele será composto em 4 módulos. O Módulo I - Fundação da Sociologia (1830-1840) começará em
03/09 e irá até 08/10/2021. O presente módulo é o II - Institucionalização da Ciência Sociologia (1840-1860) e
será realizado entre 15/10 e 17/12/2021, nos seguintes termos:

1) Flora Tristan (1803-1844)

2) Frédéric Le Play (1806-1882)

3) Lorenz von Stein (1815-1890)

4) Karl Marx (1818-1883)

5) Herbert Spencer (1820-1903)

Para cada teórica e teórico serão destinados dois encontros com pesquisadores ou pesquisadoras diferentes.
Buscamos ampliar e criticar o cânone, discutir seu estabelecimento, os critérios utilizados e noticiar a
existência e o apagamento de vários teóricos e
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Educação em Saúde em mídias sociais: explorando recursos

Valeria De Oliveira
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Resumo

O Curso será em forma de oficina priorizando assim a elaboração prática dos conteúdos a serem veiculados.
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