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Resumo
O Núcleo de Educação Permanente para a APS foi concebido no início da pandemia para de COVID 19 em
situação de urgência para atender a uma demanda do serviço de saúde visando fornecer apoio técnico e
pedagógico às necessárias mudanças para a melhoria do processo de trabalho, para o aprimoramento
contínuo dos profissionais de saúde, suas habilidades clinicas, procedurais , comunicação, planejamento,
avaliação das atividades junto a equipe durante o cenário da pandemia, bem como para o apoio aos
estudantes que muitas vezes estão inseridos no cenário da APS e na equipe de saúde em cenários menos
hostis. Necessário se faz reinventar novas práticas de educação remota tendo em vista a necessidade do
distanciamento social que de forma alguma poderá ser impeditivo para o novo modo de repensar o processo
ensino aprendizagem interdisciplinar e colaborativo. Sendo assim o programa visa Capacitar profissionais da
saude da APS para o enfrentamento dos novos e velhos desafios epidemiológicos e dos agravos agudas e
crônicas que se superpõe e se impõe na prática clinica e abordagem longitudinal da APS. Objetiva tambem
promover a aproximação entre docentes e estudantes da academia , profissionais do serviço , gestão
municipal para a busca continua de soluções voltadas para o serviço e saúde da comunidade de forma
interprofissional
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Resumo
O presente programa tem como objetivo congregar as ações de projetos de extensão individuais no âmbito da
Faculdade de Economia relacionados à prestação de consultorias e desenvolvimento de análises econômicas
de forma gratuita para diferentes segmentos da sociedade. Os projetos de extensão: Análise do Panorama
Macroeconômico Brasileiro e Internacional, Análise Estrutural do Setor de Serviços e suas Interações com os
Demais Setores da Economia Brasileira e Sistema de Acompanhamento das Atividades dos Setores de
Agropecuária e Indústria, estão organizados em torno de uma estrutura comum de atuação que é a
divulgação de boletins, informes e artigos de opinião técnica sobre setores econômicos e o panorama da
conjuntura econômica através de participações em veículos regionais de mídia impressa e sonora. Esta
estrutura comum, representada pelo trabalho da equipe de professores e discentes da Faculdade de
Economia, define o programa de Extensão Conjuntura e Mercados Consultoria
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Resumo
O programa tem por objetivo identificar e realizar o mapeamento dos bens culturais, materiais e imateriais,
com ênfase aos sítios arqueológicos, dando a conhecer a diversidade da Zona da Mata do Estado de Minas
Gerais. Serão desenvolvidas ações educativas voltadas para o público infanto-juvenil, com desdobramentos
para grupos da terceira idade, principalmente das comunidades rurais dos municípios parceiros. As
informações serão processadas em banco de dados, sistematizadas e coligidas com a pesquisa histórica,
iconográfica e cartográfica. Após a consolidação dos dados, os trabalhos de campo terão o emprego de
ferramentas específicas do geoprocessamento, para elaboração de uma ampla cartografia do patrimônio. Sob
o viés da Arqueologia da Paisagem, será evidenciada a relação da comunidade com o espaço físico para
expressão de uma ordem social e ao mesmo tempo identificar a agência de sujeitos históricos, tanto na
construção quanto no usufruto dos bens patrimoniais de natureza material e imaterial. A articulação dos
referenciais da Arqueologia Pública e da Arqueologia do Passado Contemporâneo objetiva envolver a
comunidade no reconhecimento de suas narrativas e lembranças no arranjo da memória coletiva, que trazem
elementos reveladores para a compreensão de aspectos simbólicos, sociais e identitários, inerentes às ações
conduzidas por nativos indígenas e afro-brasileiros.
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Resumo
O Centro de Ciências da UFJF foi inaugurado em 2006 com o objetivo de promover a Divulgação e a
Popularização da Ciência, sendo hoje um dos atores principais da Extensão da Universidade Federal de Juiz
de Fora. Para tanto, realizamos diversas ações, como exposições interativas, cursos e eventos nas áreas de
matemática, física, química, biologia e astronomia, que já atraíram até o momento um público externo de
cerca de 200.000 pessoas. Com a apresentação deste prpgrama, pretendemos aprimorar ainda mais nossas
atividades de formação e divulgação da Ciência através da inserção dos acadêmicos das licenciaturas
relacionadas aos temas citados acima, que atuarão como mediadores das diversas ações executadas. Desta
forma os fenômenos observados em todos os experimentos são relacionados com o cotidiano dos visitantes,
e acreditamos que estaremos contribuindo ainda mais na formação científica de nossos estudantes,
possibilitando o despertar de vocações para as áreas científicas e tecnológicas, fator fundamental para o
desenvolvimento do país.
Nossa equipe de professores possui larga experiência na atuação no Centro de Ciências, e os bolsistas são
os responsáveis diretos pelo atendimento ao público, o que é fator primordial em sua formação profissional, já
que passam a ter os primeiros contatos com os estudantes do ensino básico. Também temos interesse na
investigação e pesquisa das atividades realizadas, sendo que já apresentamos diversos trabalhos em
congressos científicos nas áreas de educação e extensão a respeito das intervenções realizadas, contribuindo
assim na área da pesquisa em Educação em espaços não-formais.
Todas as atividades acontecerão no novo prédio do Centro de Ciências da UFJF, localizado no campus da
UFJF, de segunda a sexta-feira de 8h às 18h e também às terças e quintas-feiras no horário de 19h às 21h,
além de sábados de 14h às 17h e domingos de 9h às 12h. No período da pandemia, nossas ações estão
ocorrendo de forma remota, envolvendo a capacitação de mediadores, produção de conteúdo, estudos em
grupos e outras atividades de divulgação por meio virtual. Maiores informações podem ser obtidas em nosso
site, www.ufjf.br/centrodeciencias
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Resumo
O Centro de psicologia Aplicada, clínica escola do departamento de psicologia da Ufjf, configura-se hoje como
um programa de extensão. Tal articulação tem permitido um melhor funcionamento desse espaço que visa
proporcionar ensino e práticas psicológicas para os alunos da psicologia assim como possibilitar um retorno à
comunidade do que os docentes desse departamento e Taes têm desenvolvido em suas pesquisas e práticas
profissionais dentro da psicologia.
Ensino/prática
A literatura tem apontado os Centros de Psicologia Aplicada/Serviços de Psicologia Aplicada como tendo uma
dupla-função: proporcionar ao discente o exercício supervisionado da prática clínica, ao mesmo tempo em
que permitem à Universidade cumprir um de seus papéis sociais que é o de prestação de serviços à
comunidade, com o apoio dos projetos de extensão existentes na instituição.
O CPA oferece atendimentos psicológicos gratuito à comunidade interna e externa à UFJF recebendo
demanda diária pelo acolhimento psicológico de alunos do campus, da população de Juiz de fora e cidades
vizinhas. Durante o ano de 2020, os atendimentos foram efetuados de forma on-line utilizando-se diversas
plataformas. Além de ser o local de referência para a realização dos estágios em clínica que abarcam os
alunos do sétimo ao décimo período do curso de psicologia, agrega diversos Projetos de Extensão
desenvolvidos por docentes do Departamento de Psicologia/UFJF alçando o status de um Programa de
Extensão.
Os estágios vigentes na instituição atendem crianças, adolescentes, adultos e idosos, nas modalidades de
Terapia Cognitivo-comportamental, Psicanálise, Avaliação psicológica e Psicodiagnóstico. Atualmente temos
um fluxo médio de mais de 40 alunos que necessitam do bom funcionamento do CPA para realizarem seus
estágios, atividades de extensão, treinamento profissional, estudo teórico, supervisão e atendimento
psicológico para os próprios alunos da psicologia quando necessário e mediante solicitação prévia.
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Resumo
O Programa Arte em Trânsito é composto pelo percurso ampliado das ações do Projeto, criado em 2011 pelas
professoras de Artes Visuais do CAp. João XXIII/UFJF, Dra. Andréa Senra Coutinho e Dra. Renata Oliveira
Caetano. Parte-se do princípio de fazer transitar a reflexão e a produção no território da arte em suas diversas
modalidades e em entrecruzamentos com outras áreas do saber.
No decorrer desses anos, as atividades que inicialmente giravam em torno da produção dos professores do
CAp. João XXIII/UFJF e de artistas locais foram se expandindo para um alcance nacional, contando também
com colaborações internacionais. O fato de alcançar um quantitativo maior de pessoas e diferentes espaços
geográficos, sinalizou a necessidade de direcionar um olhar atento para outros saberes e fazeres que estão
nos entre-lugares nos quais as artes são ativadas, ainda que sem visibilidade. Nesta perspectiva, a partir de
2020 o Programa buscou gerar novos trânsitos, em um diálogo entre saberes artísticos culturais populares,
comunitários e acadêmicos.
Sendo assim, desde 2020, a coordenação tem sido realizada pela professora de Artes Visuais Dra. Renata
Oliveira Caetano e pelo professor de Música Dr. Pedro Dutra. Apesar das limitações impostas pela pandemia,
implementamos uma série de ações online, trocas de saberes e estabelecimento de zonas de contato,
buscando construir a culminância, no formato de Mostra / Colóquio, em setembro de 2021. Nesse sentido, as
ações do Programa se articulam em torno de quatro dispositivos integrados, a saber: 1. Artístico ; 2. de
Formação; 3. de Comunicação; 4. de Pesquisa.
Todos os núcleos visam atender tanto aos discentes, docentes e funcionários do próprio CAp., quanto a
professores de outras instituições de ensino, pesquisadores, artistas da comunidade e demais interessados,
criando uma rede de intercâmbios, parcerias e construções de sentidos nos campos da cultura, da arte e da
educação. O local inicial de nossas ações é o próprio Colégio de Aplicação, mas o trânsito externo vem
acontecendo principalmente por nossa atuação online, nas redes sociais e site.
Dessa forma, é possível afirmar que Arte em Trânsito vem cumprindo um papel importante nas áreas da
educação, da arte e da cultura estabelecendo diálogos instigantes entre vários setores e promovendo o
conhecimento artístico e cultural de forma inovadora.
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Resumo
O programa de extensão Cirurgia Oral e Maxilofacial da Faculdade de Odontologia/UFJF incluirá dois projetos
de extensão: Serviço Especial em Cirurgia Oral e Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Sua principal função
é prestar um serviço à população, suprindo necessidades detectadas ao longo dos anos, além de integrar
ensino e pesquisa. Muitos pacientes são encaminhados à Faculdade devido a sobrecarga do Sistema Único
de Saúde na prestação de assistência odontológica na área de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. A demanda inclui
consultas ambulatoriais, cirurgias ambulatoriais de média complexidade, realizadas sob anestesia local, e
cirurgias de alta complexidade realizadas em ambiente hospitalar. Um projeto focará suas atividades nas
cirurgias ambulatoriais e o outro nas cirurgias hospitalares.
O projeto Serviço Especial em Cirurgia Oral funciona desde 2004. No Serviço, são realizadas cirurgias
odontológicas de maior complexidade como, extração de dentes sisos, biopsias, cirurgias com finalidade
ortodônticas e cirurgias para remoção de cistos e pequenos tumores. O atendimento é feito as segundasfeiras às 17 horas na sala de Clínica Verde da Faculdade de Odontologia da UFJF. Quem necessitar de
atendimento, pode comparecer ao ambulatório neste dia. Os pacientes são examinados, os casos avaliados e
as cirurgias são agendadas. As cirurgias são realizadas pelos acadêmicos com a supervisão de quatro
professores e alunos do Mestrado.
O projeto Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, parte integrante do Programa de Extensão Cirurgia Oral e
Maxilofacial da Faculdade de Odontologia/UFJF, tem como objetivo promover atividades de extensão,
oferecendo atendimento especializado no tratamento de patologias, deformidades dento-faciais, trauma de
face e reconstruções ósseas dos maxilares. Incluem-se no objetivos oferecer ao aluno de graduação um
ambiente para aumentar sua prática cirúrgica, aprofundar seus conhecimentos sobre a especialidade, bem
como desenvolver atividades acadêmicas como seminários sobre o tema, pesquisas na área de cirurgia e
apresentação de trabalho em congressos. O público-alvo compreende pacientes já atendidos na Faculdade
de Odontologia e a comunidade em geral. Os atendimentos clínicos e cirurgias ambulatoriais acontecerão nas
instalações da Faculdade de Odontologia as segundas-feiras (14:00 as 18:00) e as sextas-feiras (08:00 as
12:00). Os procedimentos hospitalares ocorrerão em instituições conveniadas em dias e horários préagendados. Isso incluiu consultas, visitas à pacientes internados, cirurgias ambulatoriais e cirurgias sob
anestesia geral. Espera-se, dessa forma, prestar um serviço de excelência à população, contribuindo para
resolução da alta demanda
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Resumo
A violência contra a mulher em uma perspectiva de análise mais ampla pressupõe e consta em si vertentes
culturais da sociedade na qual os atores da mesma se inserem, bem como as questões das afirmações e
reafirmações de gêneros construídas. O que se observa é que o enfrentamento da violência não ocorre de
maneira eficaz e que perdure ao longo do tempo se os diversos membros da rede de enfrentamento da
violência não se fizerem presente e ativos em sua atividade cotidiana e em suas construções estratégicas. É
com este olhar, que o presente programa de extensão se propõe a trabalhar a integração e o fortalecimento
da Rede protetiva de atenção às mulheres em situação de violência em Governador Valadares. Tal objetivo
será buscado através da execução de metodologias ativas com a proposição de reuniões e um
desenvolvimento de agenda de estratégias para a rede, com foco nos membros que estão na ponta do
atendimento, como agentes comunitários de saúde, enfermeiros, assistentes sociais e policiais, além de um
redesenho do fluxo de atendimento às mulheres vítimas de violência bem como o percurso de ressocialização
do agressor e nos gestores dos órgãos que compõem a Rede. Em uma proposição de contribuição para a
constituição de uma cultura de equidade de gênero e de combate a práticas discriminatórias e melhoria do
atendimento das mulheres vítimas de violência pela rede pública de saúde.
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Resumo
O Programa Transformando vidas com educação, saúde e lazer, é um programa interdisciplinar e
multiprofissional que envolve conhecimentos de diversas áreas: Administração, Ciências Contábeis,
Economia, Direito, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia. Juntos,
estudantes, docentes e técnico administrativos da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus
Governador Valadares (UFJF-GV) realizarão atividades educativas direcionadas para a realidade do público
alvo. Este programa foi desenvolvido como projeto “ piloto” na Escola Municipal Dom Bosco, no distrito Xonin
de Cima, e está funcionando no Córregos do Bernardo, ambos distritos de Governador Valadares – MG.
Infelizmente, devido a pandemia, o programa teve que redesenhar suas atividades, muitas atividades
programadas, foram inviabilizadas, criando outras que puderam ser executadas nas redes sociais. Segundo
SMEDGV ( Secretaria Municipal de Governador Valadares) o município de Governador Valadares, tem 83
escolas municipais. A finalidade do programa é trabalhar nas creches e escolas Municipais. que atende um
maior número de crianças na educação infantil e ensino fundamental que tem maior vulnerabilidade social. As
atividades do programa serão desenvolvidas especificamente com crianças que frequentam as creches e
escolas municipais da cidade . Interagindo com as crianças e o contexto no qual elas se inserem, incluindo os
familiares e servidores da localidade da escola, este programa tem como objetivo contemplar a geração de
renda, prevenção de doenças, promoção à saúde e educação das crianças, com atividades lúdicas,
contribuindo para melhoria das condições de vida das mesmas e das pessoas de seu convívio. O programa
será desenvolvido privilegiando uma metodologia participativa, de forma a envolver as diversas áreas da
saúde e das ciências sociais, comunidade, alunos e colaboradores trabalhando em uma parceria mútua. As
atividades do programa serão discutidas e analisadas pela secretaria municipal de educação do município e
depois serão encaminhadas a direção da escola, para agendamento preestabelecidas de datas das
atividades.
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Resumo
A presente proposta de extensão visa interagir com a prática, com os formuladores de políticas e agentes
públicos vinculados às atividades de Proteção e Defesa Civil, para fornecer conhecimento e apoio técnico na
estruturação de uma resiliência urbana. Nesse sentido, tal Programa tem parcerias com o 3° Comando de
Operações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com as coordenadorias municipais de proteção e
defesa civil – COMPDEC e com a Prefeitura de Juiz de Fora. A partir do desenvolvimento e da articulação
aderentes à iniciativa MCR2030 (Making Cities Resilient) da UNDRR, em continuidade às ações
desenvolvidas na campanha “Construindo cidades resilientes 2010-2020”, o Programa é capaz de contribuir
para o planejamento de cidades mais seguras e com qualidade de vida e para os que governos locais, dos
144 municípios abrangidos 3° COB, sejam mais capazes de administrar eventos climáticos extremos e suas
adversidades.
Diante disso, ressalta-se a importância do Programa no desenvolvimento de atividades de orientação técnica
e capacitação sobre a temática de riscos de desabamento de edificações, inundações e escorregamento de
encostas para comunidade e gestores públicos. Nesse sentido propõe-se também a prestação de orientação
técnica de engenharia visando atividades não estruturais (como auxílio na mediação de conflitos, mini-cursos
e análise de situações e áreas de riscos). As referidas ações serão realizadas com auxílio de drone, no intuito
de mapear a área e acompanhar possíveis ocorrências de desastres ambientais por meio do
georreferenciamento, e também para otimizar o processo de levantamento topográfico e de medidas
construtivas no contexto urbano em continuidade às atividades realizadas desde 2018.
Dessa forma, evidencia-se o caráter agregador do Programa no sentido de proporcionar ao discentes e aos
docentes, com atividades de extensão e pesquisa universitárias, experiências estruturadas, holísticas e
humanísticas que visam o mapeamento e controle de áreas de risco mitigando as consequências e
ocorrências de desastres, e mostrando o impacto social do seu trabalho na implementação de cidades mais
resilientes.
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Resumo
O Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares (NAGÔ) tem o objetivo de dar visibilidade à
sociobiodiversidade e a filosofia do Bem Viver por meio do apoio às ações de extensão e trocas de saberes,
práticas e tecnologias sociais agroecológicas em prol do desenvolvimento rural sustentável e da superação
dos problemas socioambientais enfrentados por agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais no
Território Médio Rio Doce. O programa tem como parceiros o Centro Agroecológico Tamanduá (CAT), a
Cooperativa Regional da Economia Solidária e Agricultura Familiar Agroecológica (CRESAFA), o Instituto
Shirley Djukurnã Krenak (ISDK), a Associação de Terapeutas das Culturas Tradicionais (ATCT) e o Centro de
Referência em Direitos Humanos (CRDH) para desenvolver os seguintes projetos:
- Pluriversidade do Watu nas redes: experiências virtuais de educação intercultural e diálogo interepistêmico
com povos e comunidades tradicionais durante a pandemia;
- Rede Tamanduá de Prosumidores Agroecológicos: fortalecendo um circuito curto de comercialização da
agricultura camponesa e valorizando a agrobiodiversidade regional;
- Tecnologias Sociais e Agroecologia no campo e na cidade;
- Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC): uma alternativa para as redes agroecológicas de
comercialização;
- “Aminharmrá”: comunicação intercultural e assessoria às organizações indígenas Krenak;
- Direitos Humanos e Justiça Socioambiental.
Todos os projetos vinculados ao NAGÔ convergem na luta pelo Bem Viver no Território Médio Rio Doce,
abrangendo diferentes demandas e temas transversais, sempre partindo de uma concepção metodológica
participativa, pautada no diálogo intercultural e na construção coletiva do conhecimento agroecológico. Por
isso, metaforizamos o NAGÔ como uma árvore cujo tronco se ramifica em diferentes galhos que produzem
frutos diferentes e complementares, colhidos em um mesmo balaio. Deste modo, o programa abarca os
objetivos de cada projeto vinculado e interconecta seus resultados.
Entre 2018 e 2019, quando se consolidou como um Programa de Extensão, o NAGÔ realizou 18 oficinas, 12
eventos, 8 intercâmbios e 7 cursos. As atividades envolveram 1728 pessoas de 54 municípios de MG, ES, RJ
e SP, incluindo agricultores familiares, assentados de reforma agrária, quilombolas, indígenas dos povos
Krenak, Pataxó, Maxakali, Guarani, Puri, Tuxá e Maya, estudantes de diferentes níveis de ensino
(fundamental, médio, graduação e pós-graduação),
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Resumo
O Programa criado há, aproximadamente 30 anos, no ano de 1991, pela Faculdade de Serviço Social, vem
pautando sua trajetória em dois eixos: a construção e desenvolvimento de propostas educativas de qualidade
e com caráter interdisciplinar, voltadas para idosos de variadas faixas etárias e perfis socioeconômicos e
culturais; a produção de conhecimentos acerca do envelhecimento e gerações, considerando as rápidas
transformações do mundo contemporâneo. Em 2018, a fim de atender a uma demanda do Conselho Nacional
do Idoso (Ofício número 4/2017/SEI/CNDI/SNDPI/MDH, datado de 13/12/2017) e dar conta das diversidades,
complexidades e, especialmente, desigualdades que envolvem o processo de envelhecimento nessa
sociedade, o Programa passa a ser denominado “Pólo Interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão sobre o
processo de envelhecimento”. Nele são desenvolvidas ações com intuito de resgatar a cidadania do idoso,
sua saúde e bem estar, autonomia, melhoria das relações intergeracionais, promover a “reinserção” na
sociedade, ampliar o conhecimento dos direitos dos idosos e da rede sócio assistencial no município,
despertar o interesse da participação em espaços socioculturais e políticos, tendo em vista a promoção e
ampliação da cidadania, da valorização da experiência, da memória e da reconstrução dos vínculos familiares
e comunitários. Como espaço de ensino, pesquisa e extensão, intenta fomentar o desenvolvimento de
pesquisa e a produção de trabalhos acadêmicos; favorecer a interdisciplinaridade e interinstitucionalidade na
abordagem da questão do envelhecimento e no desenvolvimento das ações; promover discussões sobre os
envelhecimentos e dispositivos legais, capacitando acadêmicos das diversas áreas do conhecimento para
futura atuação profissional de qualidade, além de fornecer subsídios para políticas públicas. Baseia-se na
perspectiva socioeducativa e interdisciplinar, oferecendo cursos, oficinas, passeios culturais, filmes, vídeos,
musicalização e outras expressões culturais e corporais. Embora atenda a pessoas a partir de 50 anos, a
maioria dos participantes tem 60 anos ou mais (acima de 75% na sede).
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Resumo
O potencial de ação e abrangência de ações conservacionistas compartilhadas tende a ser dinamizado com a
integração de projetos de extensão na forma de programas de maior amplitude. Em áreas de relevante
interesse socioambiental, como a região das cadeias montanhosas tropicais da Serra da Mantiqueira, tais
ações assumem caráter prioritário. Na presente proposição de programa de extensão, parte-se da integração
de dois projetos submetidos simultaneamente intitulados “Planejamento participativo e papel das
comunidades locais na gestão de unidades de conservação e seu entorno: construção de uma zona de
amortecimento para o Monumento Natural (MONA) Pedra do Picu (Itamonte, MG)” e “Incêndios florestais em
áreas de relevante interesse ambiental: causas, prevenção e planejamento participativo”, que tem como
instituições parceiras o Instituto Altomontana da Serra Fina e o Instituto Chico Mendes para a Conservação da
Biodiversidade - ICMBio (representado localmente na Área de Preservação Ambiental - APA - Serra da
Mantiqueira), respectivamente. Ainda, o presente programa parte de um sólido suporte construído a partir de
sucessivos projetos de extensão executados na região da Serra da Mantiqueira, a saber: “Patrimônio
ambiental das montanhas tropicais e suas estratégias de governança: a construção de um modelos
participativo para o Monumento Natural Municipal (MONA) Pedra do Picu (Itamonte, MG)”; “Planejamento
ambiental integrado no entorno de áreas protegidas: em busca de uma governança compartilhada do
patrimônio ambiental no município de Itamonte (MG)” e “Plano de manejo em unidades de conservação na
interface direta com a sociedade: elaboração de um modelo participativo para o Monumento Natural municipal
(MONA) Pedra do Picu - Itamonte (MG)”.
Partindo das referidas ações de extensão pregressas e concomitantes, o presente projeto tem por objetivo
fomentar e promover a interpretação ambiental mediante uma ação compartilhada entre a universidade, as
instituições parceiras e a comunidade local, perpassando os seguintes temas medulares: (1) As unidades de
conservação, suas externalidades e formas de interação com as comunidades envolvidas; (2) os conflitos de
uso da terra inerentes à criação e gestão de unidades de conservação; (3) a interpretação da paisagem em
sua estrutura geral, suas aptidões e restrições ambientais; (4) os incêndios florestais, suas causas,
consequências e medidas preventivas exequíveis. Os dois primeiros temas conversam mais diretamente com
o projeto “Planejamento participativo e papel das comunidades locais na gestão de unidades de
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Resumo
Este Programa objetiva:
1) reunir projetos da UFJF-GV que tenham como foco ao menos dois dos seguintes temas: Economia
Solidária (ES); Políticas
Públicas (PPs); Logística Reversa (LR); Reciclagem; Educação Ambiental e Resíduos Orgânicos.
2) estruturar tais projetos a partir de gerenciamento comum, optimização de recursos, dados e equipe;
3) estreitar os laços científicos e institucionais entre UFJF-GV, IFMG-GV, Empreendimentos de Economia
Solidária (EES), Administrações Públicas Municipais (APM), comunidades locais e o Ministério Público (MP)
estadual e federal;
4) fortalecimento de EES atuantes no território do Vale do Rio Doce;
5) expansão de PPs de geração de renda e logística reversa;
6) promover o desenvolvimento local e sustentável;
7) apoiar e fortalecer as ações da Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do Campus da UFJF-GV e
de outras instituições;
8) apoiar as ações do Fórum de Sustentabilidade da UFJF;
9) oferecer Cursos de Extensão sobre Economia Solidária, Associativismo, Cooperativismo e Políticas
Públicas de Geração de Renda a discentes, atendidos e comunidade em geral, de modo remoto.
A Metodologia utilizada é a Pesquisa Ação, tendo por público atendido:
a) os projetos de extensão vinculados ao programa e suas respectivas equipes;
b) os projetos de destinação final de resíduos, EES, APMs, moradores das localidades atendidas e
comunidade acadêmica.
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Resumo
O Programa de Extensão COVID ZERO: "cenário epidemiológico, educação em saúde, assistência e
mobilização social para o enfrentamento da pandemia" é interdisciplinar, transdisciplinar e intersetorial (saúde
e educação) e tem como objetivo geral:
- Promover ações de enfrentamento a pandemia da Covid-19 na Região Leste de Minas Gerais.
Nesta perspectiva, os objetivos específicos do programa são:
1- Ampliar o vínculo entre a Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares e os
profissionais e a comunidade da região (ações intersetoriais - saúde-educação);
2- Agir com os princípios da responsabilidade social para medidas de capacitação dos profissionais da saúde,
educação básica, servidores públicos e população em geral;
3- Integrar os esforços institucionais para o alcance da prevenção da Covid-19 com atuação dos estudantes,
técnicos, docentes e atores sociais de Governador Valadares e região.
Os métodos do Programa de Extensão seguirão as seguintes etapas:
1- Chamamento Público para cadastramento de parceiros/instituições/escolas para as ações do programa;
2- Organização de reunião com os docentes e técnicos da UFJF (Campus de JF e GV) com ações/projetos
ou disciplinas relacionadas com a pandemia;
3- Ações do programa/projetos junto às instituições filantrópicas, escolas públicas (municipais e estaduais),
profissionais e sociedade;
4- Prestação de contas das ações desenvolvidas com desenvolvimento de relatórios e matérias na página da
UFJF.
Este programa possui como público beneficiário os seguintes atores sociais:
- Instituições da área da saúde - públicas, filantrópicas, privadas e profissionais autônomos;
- profissionais e estudantes da educação básica da rede pública;
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Resumo
Os exames laboratoriais servem para diagnosticar e/ou auxiliar no diagnóstico de doenças que possam
acometer as diferentes espécies animais. Portanto, a área de análises clínicas veterinárias está cada vez mais
fazendo parte da rotina dos atendimentos médico veterinários. Assim, este programa de extensão tem como
objetivo prestar assistência laboratorial aos cães e gatos que passam por atendimento clínico realizado na
Clínica Veterinária de Ensino da UFJF, e também aos grandes animais pertencentes à agricultura familiar que
são utilizados em aulas práticas do curso. Neste sentido, a realização deste programa garantirá melhor
diagnóstico das enfermidades que acometem estas diferentes espécies animais. Então, no Laboratório Clínico
Veterinário da Clínica Veterinária de Ensino da Universidade Federal de Juiz de Fora, serão realizados
hemogramas, pesquisa de hemoparasitos, exames bioquímicos, urinálise, exames parasitológicos de endo e
ectoparasitos, e exames citológicos de pele e ouvido para diagnosticar e/ou auxiliar no diagnóstico de
enfermidades de cães e gatos do canil municipal de Juiz de Fora; de animais pertencentes a tutores que
possuem vulnerabilidade econômica; e daqueles pertencentes à pequenas propriedades da agricultura
familiar utilizados nas aulas práticas da área de grandes animais. Os resultados das análises laboratoriais
serão digitados em laudos próprios do Laboratório Clínico Veterinário e serão entregues ao médico veterinário
clínico responsável pelo atendimento do animal, para que seja instituído o correto tratamento aos animais; ou
para o professor responsável pelas aulas práticas da área de grandes animais, para que este informe os
produtores rurais sobre o diagnóstico das eventuais enfermidades de seus animais.
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Resumo
Em funcionamento desde 2013, o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV (CRDH) consiste
em centro de inserção, referência e diálogo acerca dos direitos humanos no Médio Rio Doce. O CRDH, a
partir disso, tem algumas finalidades em sua atuação que podem ser resumidas em: prestação de assistência
jurídica, social e antropológica; capacitação de lideranças comunitárias quanto à atuação de direitos humanos
na região; informação, conscientização, formação e divulgação da importância dos direitos humanos para
todos os segmentos da população; mapeamento da demanda sócio-jurídica por direitos humanos na região,
suas características e seus desafios e, sobretudo, articular diversas ações extensionistas na defesa,
promoção e implementação dos direitos humanos na região. A iniciativa decorre da necessidade urgente da
efetivação desses direitos como forma de prevenir e solucionar alguns dos conflitos sociais existentes no
Médio Rio Doce. Com a consolidação do CRDH, contribuiu-se com a reversão do quadro atual desses
conflitos e de um quadro alarmante de violência, que coloca GV na segunda posição de homicídios em MG,
entre os 32 municípios com mais de 100 mil hab. no estado. Particularmente, diante de esferas mais
vulneráveis da sociedade, o CRDH atua, juntamente com projetos de extensão que abriga e com o programa
de extensão NAGÔ (Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares), de quem é parceiro, efetuando ações
preventivas, propositivas e resolutivas desenvolvidas, sobretudo a partir de seus cinco eixos de estruturação:
1. Educação e Formação de Defensores em Direitos Humanos; 2. Sociedade e Encarceramento; 3.
Diversidade; 4. Questões Agroambientais; 5. Povos e Comunidades Tradicionais.
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Resumo
O programa de extensão Oficinas de Música da UFJF visa a atender adolescentes, jovens e adultos da
comunidade interessados no aprendizado musical, dando enfoque especialmente à preparação de futuros
candidatos aos cursos de Graduação em Música da UFJF. Para tanto, oferecerá aulas em dois eixos, a saber,
Teoria Musical e Instrumentos/Canto, que abrangem as exigências dos Testes de Habilidade Específica do
vestibular para Música. A oficina de Teoria Musical será ofertada para turmas em níveis básico e
intermediário. Já as oficinas de Instrumentos/Canto compreenderão aulas individuais e atividades coletivas de
Canto, Flauta, Piano, Violão, Violino, Viola e Violoncelo, também em níveis básico e intermediário. Os cursos
serão gratuitos e não exigirão conhecimento musical prévio, com exceção dos cursos de nível intermediário. O
programa priorizará atender adolescentes e jovens, mas estará também disponível para adultos. As aulas
serão realizadas no Instituto de Artes e Design da UFJF. Durante o período em que permanecer o regime de
ensino remoto emergencial (ERE) as aulas do projeto serão oferecidas de maneira remota, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela UFJF. Após o término do ERE será facultado ao professor prosseguir com o
ensino de forma remota. A idade mínima exigida para a seleção de alunos será de 12 anos completos na data
da seleção. Bolsistas selecionados serão responsáveis por auxiliar nas aulas e nas atividades administrativas,
sob orientação dos professores responsáveis. Os horários das aulas serão ofertados nos três turnos, a
depender da disponibilidade das salas no IAD. Maiores informações e inscrições através do e-mail de contato:
oficinasdemusicadaufjf@gmail.com.
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Resumo
O Centro de Referência de Promoção da Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais,
Transgêneros, Não-Binários e Intersexuais (CeR-LGBTQI+) é um programa de extensão que visa à promoção
dos direitos humanos, sobretudo, em relação à violência e a violação desses direitos contra pessoas que se
identificam como lésbicas, gays, travestis, transexuais, transgêneros, pessoas não binárias e intersexuais.
Nessa direção, utilizamos a perspectiva teórico-metodológica e ético-política da interseccionalidade em virtude
de reconhecermos que a efetivação dos direitos humanos e das políticas públicas para essa população
depende das condições materiais e simbólicas próprias da sociedade.
A efetivação dos direitos humanos e das políticas públicas para LGBTQI+ depende das possibilidades de
exercício da cidadania desses sujeitos, considerando, sobretudo, a forma como a desigualdade se visibiliza
nos marcadores sociais de diferença nas relações sociais. Assim, acreditamos na importância do
fortalecimento de um Centro de Referência de Promoção da Cidadania de LGBTQI+ que incorpore a
importância desses marcadores sociais de diferença na produção da discriminação e produza ações e
experiências comprometidas com a superação violência e da violação de direitos.
A colocação em ação do tripé ensino-pesquisa-extensão que caracteriza o programa, como a
interdisciplinariedade, são necessários e fundamentais, em um contexto de retrocessos no campo dos direitos
humanos e das políticas sociais, cujos efeitos se materializam nos indicadores sociais e econômicos de nossa
sociedade, como nas situações de violência extrema, discriminação e preconceito que ainda marcam nosso
cotidiano, e, em particular de LGBTQI+, que permeia distintas esferas das relações sociais. A partir das ações
propostas acreditamos poder contribuir para enfrentamento desse quadro de injustiças, de violações e
violências agindo na formação de profissionais, na construção de conhecimento e de tecnologias sociais
apropriadas ao contexto da cidade de Juiz de Fora.
Objetiva-se, além do atendimento psicossocial e de direitos humanos, promover atividades de levantamento e
disseminação de informações, de comunicação, de formação e de produção de conhecimentos sobre a
população LGBTQI+, bem como promover capacitação sobre políticas e direitos LGBTQI+, através de
diversas atividades de extensão, grupo de estudos, curso de extensão, seminários, rodas de conversas, cinedebate, grupos reflexivos, orientações e acolhimentos diversos, presenciais e virtuais, pesquisas, materiais
em redes sociais e didático-
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Resumo
A complexidade inerente às questões ambientais decorrentes dos recentes desastres da mineração em Minas
Gerais, tem promovido uma vasta produção bibliográfica nas mais diversas áreas do conhecimento. Todavia,
o lastro social desses trabalhos é, em muitos casos, tênue ou nulo, com a proliferação de artigos técnicos e
carentes de diálogo com a população atingida. Longe de serem desimportantes, tais trabalhos são
fundamentais para a compreensão das causas e consequências dos desastres, fomentando esforços para
que tais eventos se escasseiem em um futuro próximo. O Programa Minas de Lama, iniciado em março de
2020 no âmbito do edital Proex-UFJF 12/2019, se propõe fundamentalmente a estreitar os laços entre
academia e sociedade, promovendo canais de comunicação para receber demandas e propagar o
conhecimento. Apesar dos entraves gerados pelo impedimento de atividades presenciais, os projetos
associados ao Minas de Lama conseguiram cumprir a missão de iniciar esse diálogo. Mais de 30 textos de
divulgação científica foram publicados em um site próprio do programa. Além disso, milhares de pessoas
foram mobilizadas nas redes sociais. Entretanto, uma grande vereda permanece não trilhada, uma vez que o
contato direto com a população foi inibido. Propõe-se então, a renovação e repaginação do Programa Minas
de Lama, com a continuidade das suas ações de divulgação científica e a amplificação dos canais de
comunicação com a população atingida. Os projetos propostos que integram essa segunda fase do programa
estão, agora, precavidos da impossibilidade de articulação in loco e dotados de estratégias digitais de
interação. Desse modo, entre os diversos produtos previstos para o Programa Minas de Lama elenca-se: um
livro de compilação dos principais textos de divulgação científica produzidos até então, acompanhados de
outras linguagens de comunicação (como infográficos, mapas mentais etc.); um aplicativo para smartphone de
monitoramento colaborativo dos problemas ambientais enfrentados pela população atingida; o apoio na
realização do Seminário de Balanço de 6 Anos do rompimento da barragem de Fundão; o podcast “Cava:
Mineração em Debate”; a alimentação constante do site do programa com resenhas em linguagem coloquial
dos principais artigos que vêm sendo publicados sobre a temática, bem como a migração do domínio do site
(http://minasdelama.com.br). Por fim, o Programa Minas de Lama se propõe a dialogar com os atingidos,
conhecendo suas demandas e levando a eles os produtos acadêmicos em uma linguagem palatável,
compreendendo e respeitando a relevância de se manter o protagonismo da população atingida nos
desdobramentos dos rompimentos das barragens de mineração de
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Título da atividade
Estratégias de intervenção para o envelhecimento ativo na comunidade: Ações em saúde do Núcleo de
Estudos da Pessoa Idosa.
Coordenador(a)
Clarice Lima Alvares Da Silva
Contato do Coordenador(a)
CLARICE.SILVA@UFJF.EDU.BR
Departamento/Setor
NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
Unidade

Campus

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

GV

Data Início

Data Fim

01/07/2021

30/06/2022

Resumo
O envelhecimento da população brasileira tem gerado discussões sobre suas implicações sociais e em termos
de saúde pública, tendo em vista o aumento do risco de doenças e da mortalidade entre idosos. O
envelhecimento ativo é destacado pela Organização Mundial de Saúde como estratégia de garantia de
qualidade de vida para o idoso, sendo necessários esforços para que a população vivencie esse processo
plenamente. Com a pandemia do novo coronavírus instituída no Brasil a partir de março de 2020, surgiu a
preocupação da equipe do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI) da UFJF-GV sobre a forma como
adultos e idosos estão vivendo nesse período de distanciamento social e de dificuldades financeiras que têm
assolado muitas famílias. O presente projeto pretende desenvolver ações educativas para a promoção do
envelhecimento ativo e saudável e prevenção de vulnerabilidade para idosos cadastrados na ESF de
Governador Valadares atendidos no projeto de pesquisa intitulado “Indicadores de saúde e envelhecimento
ativo na população adulta e idosa de Governador Valadares, MG”. Para tanto, as atividades propostas no
presente projeto serão realizadas de forma remota com adultos e idosos do município, com enfoque
interdisciplinar de áreas da Nutrição, Educação Física, Odontologia e Farmácia. Ainda, ações de capacitação
para equipes de profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) também serão realizadas por meio de
webnários e minicursos online, com intuito de permitir a atualização e capacitação para o cuidado em saúde e
envelhecimento saudável. Assim, espera-se contribuir com a qualidade do atendimento à população pelos
serviços de saúde em tempos de pandemia, por meio da detecção de condições de risco para o
envelhecimento inativo, desenvolvimento de atividades com os idosos para a prevenção de vulnerabiliddes e
promoção da saúde e a formação de profissionais com perfil e interesse para o cuidado em saúde desse
grupo populacional.
Palavras-Chave: Envelhecimento, Qualidade de vida, Condições de Saúde.
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Título da atividade
Revir - mulheres encarceradas de volta a vida extramuros
Coordenador(a)
Rogeria Da Silva Martins
Contato do Coordenador(a)
ROGERIALMA@YAHOO.COM.BR
Departamento/Setor
DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS /ICH
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Campus
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Data Início

Data Fim

01/07/2021

30/06/2022

Resumo
A proposta desse programa busca se concentrar numa análise relacional com atores vinculados ao universo
prisional, a partir de mecanismos de ressocialização penal, focando em três dimensões para uma reintegração
à vida social bem sucedida: as condições interpessoais (bem-estar físico e psicológico); as condições de
subsistência (habitação, emprego e dificuldades financeiras) e, por fim, as condições de apoio familiar e
comunitário. O escopo do programa concentra esforços na dinâmica do encarceramento feminino, buscando
compreender elementos que demarcam a condição de gênero, no mundo do trabalho e, que já incide em
produção de diferenciações de tratamento para as mulheres na condição de encarceramento, enquanto uma
demandante de uma política de segurança, a partir do sistema prisional. A disposição dessas preocupações
buscar-se-á ações voltadas para reinserção da vida extramuros como o principal objetivo desse programa,
buscando ações que disponibilize instrumentos concretos de formação para o trabalho e formação humana,
que recupere os elementos de autoestima e de valorização interpessoal, não só pela recondução ao mundo
do trabalho e educação; mas também mecanismos de suporte emocional para uma sobrevivência mais digna
na vida fora da prisão, também recuperados a partir da dimensão da família. Os efeitos de ações dessa
natureza para as pessoas em transição da vida no cárcere vão além da prisão e da pessoa que está presa,
pois incluem determinantes sociais, políticos e econômicos para as famílias e comunidades para as quais os
egressos vão retornar.
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Programa de Assistência Farmacêutica da Farmácia Universitária da UFJF
Coordenador(a)
Marcelo Silva Silverio
Contato do Coordenador(a)
MARCELO.SILVERIO@FARMACIA.UFJF.BR
Departamento/Setor
DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS
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01/07/2021
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Resumo
Este Programa se desenvolvido na Farmácia Universitária da UFJF através do serviço de dispensação de
medicamentos industrializados do SUS e manipulação de medicamentos. O programa se desenvolve em
consonância com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, tendo o medicamento como insumo
essencial visando o acesso e seu uso racional. Além disso o Programa se articula com a organização da
Assistência Farmacêutica do município, pois a Farmácia universitária integra a rede de atenção à saúde como
Farmácia regional Oeste. O objetivo deste programa é oferecer a população, especialmente do entorno da
UFJF, uma assistência farmacêutica de qualidade, visando a melhoria das suas condições de saúde e
qualidade de vida. O programa se desenvolve de forma articulada com o sistema público de saúde, pois
atende usuários da atenção primária a saúde (APS) que foram atendidos nas UBS da região, usuários
atendidos na UPA de São Pedro, e ainda usuários oriundos de serviços especializados de saúde que residem
na região. A Farmácia Universitária dispensa os medicamentos disponibilizados pelo SUS, através de um
termo de cooperação com a Prefeitura de Juiz de Fora, e faz a orientação para o uso correto destes
medicamentos, garantindo assim que cada paciente obtenha o melhor resultado do seu tratamento. A
Farmácia realiza os atendimentos de segunda a sexta, de 7h as 19h. Os medicamentos disponíveis compõe a
lista do município disponíveis para as UBS. No âmbito deste programa são desenvolvidos projetos de
extensão, e o mesmos se articula com o ensino e a pesquisa, pois na Farmácia universitária se desenvolvem
estágios curriculares, projetos de treinamento profissional e de iniciação científica, além de atividades de pós
graduandos residentes da área de farmácia.
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Título da atividade
GV sem parasitoses: Popularização do saber científico
Coordenador(a)
Girley Francisco Machado De Assis
Contato do Coordenador(a)
GIRLEYFRANCISCO@GMAIL.COM
Departamento/Setor
DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB
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Campus
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Data Início

Data Fim

01/07/2021

30/06/2022

Resumo
As doenças parasitárias são endêmicas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento onde as
condições de saneamento básico são precárias, associado a isto ainda temos condições climáticas
favoráveis, tipo de solo, poluição ambiental, baixa renda e precárias condições de habitação e educação. As
crianças e adolescentes são as mais atingidas por essas parasitoses devido a sua maior exposição a fatores
de riscos e aos hábitos e costumes relacionados à faixa etária que favorecem os mecanismos de transmissão.
É sabido que as parasitoses intestinais são um grave problema de saúde pública, tendo em vista as suas
diferentes formas de contaminação e as alterações clínicas que podem causar nos indivíduos parasitados.
Diante disto, o objetivo deste programa é proporcionar atividades de capacitação à escolares e agentes
comunitários de saúde como ferramenta de conscientização e aprendizado, buscando assim interromper o
ciclo vicioso de reinfecções a partir dos conhecimentos relacionados a prevenção e controle das doenças
parasitárias de importância regional. Neste processo os escolares e agentes de saúde passam a ser os
multiplicadores do conhecimento uma vez que começam a colocar em prática os ensinamentos recebidos.
Este programa atua em parceria com outros projetos de extensão, com a pós-graduação em Ciências
Aplicadas a Saúde (PPgCAS) e PROFBIO/GV, buscando produzir matérias didáticos pedagógicos, jogos
lúdicos, cartilhas, folders, etc, para serem utilizadas nas mais diversas atividades desenvolvidas no
Laboratório de Parasitologia da UFJF/GV e nesta nova proposta pretende-se também trabalhar em parceria
com outros projetos e programas de extensão coordenado por outros colegas do Instituto de Ciências da Vida
e Instituto de Ciências Sociais e Aplicada.
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Título da atividade
Conservação da Memória
Coordenador(a)
Marcos Olender
Contato do Coordenador(a)
OLENDER@TERRA.COM.BR
Departamento/Setor
DEPTO DE HISTORIA /ICH
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS
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01/07/2021
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Resumo
O programa consiste na elaboração, realização e articulação de diversas ações de extensão do Centro de
Conservação da Memória da UFJF, tais como: a gestão da exposição do Memorial DCE, a organização,
sistematização, higienização, conservação, digitalização e disponibilização pública dos acervos do DCE e do
jornalista Dormevilly Nóbrega e a elaboração e realização de diversos eventos concernentes à área da
preservação do patrimônio cultura tais como exposições, cursos de extensão, oficinas e seminários. Pretende
abranger tanto a comunidade acadêmica quanto os diferentes grupos sociais da região auxiliando-nos na sua
formação enquanto cidadão e, mais especificamente também na sua capacitação profissional.
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Título da atividade
Programa de Formação e Intervenção Interdisciplinar: os bebês entre a saúde e a educação no contexto da
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Coordenador(a)
Ilka Schapper Santos
Contato do Coordenador(a)
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Resumo
Este programa tem por objetivo organizar e articular ações de extensão circunscritas à formação para
profissionais de saúde e educação intervirem em contextos de cuidado e educação para bebês e crianças
pequenas. Problematiza os impactos causados pela pandemia de Covid-19 e busca propor ações para
minimizar os danos ocasionados em bebês. O programa será desenvolvido por dois grupos de pesquisa
vinculados à Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Título da atividade
Regularização Fundiária (Emenda Parlamentar)
Coordenador(a)
Frederico Augusto D Avila Riani
Contato do Coordenador(a)
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Resumo
A presente proposta de extensão visa desenvolver ações de engenharia, arquitetura públicas e jurídica em
comunidades de baixa renda, em Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) no Município de Juiz de Fora,
que se encontram em situação de vulnerabilidade e não possuem título de propriedade, buscando concretizar
o direito fundamental à moradia digna. Nesse sentido propõe-se também a prestação de orientação técnica de
engenharia no caso de direito de vizinhança e o desenvolvimento de ações estruturais (como projetos de
obras) e não estruturais (como auxílio na mediação de conflitos, minicursos e análise de situações e áreas de
riscos).
Espera-se conscientizar a referida comunidade e os discentes envolvidos acerca da importância da
regularização fundiária, de modo a fomentar o fortalecimento de uma cultura jurídica mais atenta em tal
sentido; favorecer a concretização do direito fundamental de propriedade e do direito social à moradia, a
segurança jurídica, a organização do espaço urbano, a adequação de cadastros e registros públicos e a
eficiência dos serviços públicos essenciais.
A metodologia de trabalho será diversa, segundo cada projeto específico, uma vez que cada área envolvida
poderá atuar em projeto específico, cabendo ao Coordenador do Programa a vinculação e interseção de todos
eles, se for o caso. Isto porque, por exemplo, eventualmente, uma regularização em uma ZEIS poderá
demandar só atividade jurídica e da Arquitetura/Urbanismo. Em outras situações, poderá demandar o
envolvimento de muitas áreas: Serviço Social, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Ciências Sociais,
Geografia, Comunicação, etc. ou até outras não citadas no presente projeto.
Também pretende-se incluir grupos comunitários a fim de possibilitar o desenvolvimento de ações em
conjunto com outros órgãos públicos.
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Resumo
Através da dimensão extensionista, a Intecoop/UFJF se efetiva em importante espaço para incorporação de
demandas dos trabalhadores desempregados ou em situação de precarização do trabalho em Juiz de
Fora/MG e microrregião, realizando acompanhamento a associações e cooperativas populares visando
geração de trabalho e renda, através da experiência da economia solidária. Compreendemos a extensão
universitária como espaço privilegiado que possibilita unir o campo teórico ao prático, contribuindo para a
organização dos sujeitos e da própria instituição de ensino, com a perspectiva da aprendizagem mútua,
coletiva e crítica, promovendo ações que fomentem o exercício da cidadania e democratização.
Para o cumprimento destes objetivos, é indispensável clareza sobre o caráter extensionista das
universidades, capaz de subsidiar a construção de alicerces sólidos para a atuação nos diversos grupos da
sociedade, com a realização de um trabalho comprometido com a troca de saberes e o desenvolvimento
sustentável.
A economia solidária tem sido uma resposta importante dos trabalhadores em relação às transformações
ocorridas no mundo do trabalho, por meio de iniciativas que propõem uma forma de trabalho distinta à
tradicional, pautadas em princípios de solidariedade, propriedade coletiva dos meios de produção e
participação coletiva das tomadas de decisão.
Nesta perspectiva, as incubadoras de cooperativas populares cumprem função fundamental na inserção das
universidades nos debates sobre desigualdade, exclusão social, trabalho, sustentabilidade, modo de produção
e distribuição, entre outros. Além de aproximarem o saber científico da realidade dos trabalhadores.
As experiências universitárias de acompanhamento a coletivos de trabalho autogestionário têm significado
uma das mais importantes e fecundas iniciativas de extensão que, verdadeiramente, tem efetivado o princípio
da indissociabilidade entre outras duas dimensões da universidade: o ensino e a pesquisa.
Dessa forma, ações a serem realizadas no âmbito de execução deste programa têm como norte teórico e
prático os princípios da economia solidária: solidariedade, cooperação, autogestão, autonomia, democracia
participativa e desenvolvimento sustentável, de modo que no processo de incubação de oito coletivos de
economia solidária: Trabalharte – Associação Pró – Saúde Mental; Associação de Artesãos
Fecosol;Associação de Reciclagem e Artesanato – Lixarte; Associação de Catadores de Materiais Recicláveis
de Além Paraíba - ACRAP; Assentamento MST -
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Resumo
O projeto Ação Cidadania, Juventude e Comunidade - ACJC completa dois (2) anos de atuação o bairro
Turmalina, Governador Valadares – MG, em junho/2021 e com novas perspectivas e leituras do acúmulo
proporcionado. Nesse percurso, o projeto ACJC atuou na identificação dos agentes/atores, mapeamento de
bens, serviços e ações existentes e não existentes, sistematização de demandas imediatas e mediatas
(relacionais), assim como experimentou intervenções, o que permite agora se apresentar como Programa,
considerando o cenário que se apresenta, sobretudo pelas relações ajustadas, interlocuções e penetração
com lideranças, movimentos, órgãos e serviços públicos e privados, entidades de diversas naturezas do bairro
Turmalina. Há uma consolidação do trabalho com instituições locais, como o Instituto Nosso Lar, Centro de
Prevenção à Criminalidade (Programas Fica Vivo! e Mediação de Conflitos) e em consolidação com outras
Igrejas, Associação Comunitária, escolas Municipal e Estadual, Associações de Catadores de Recicláveis ASCARF e ASCANAVI, dentre outras lideranças e coletivos atuantes. Com ações eventuais realizadas, partese para intensificar presença da UFJF-GV no bairro Turmalina e região, através de outros projetos de
extensão, Ligas Acadêmicas, grupos de trabalho e pesquisas, além de serviços acadêmicos disponibilizados.
Como Programa, estrutura-se em dois (2) eixos/projetos: Ação Comunidade Cidadã, para estabelecer e
manter rede de compromisso social local, permanente e ampla para organização, formação e intervenção
política e, eixo/projeto Ação Juventude Cidadã com foco nas juventudes do bairro Turmalina para ampliação
geracional da construção e participação política, autoconhecimento e protagonismo. Objetiva mediar a criação
de espaços de interlocução interindividual, comunitária e interinstitucional no bairro Turmalina através da
implementação de espaços formativos, informativos e interventivos (reivindicativos) pela qualificação da ação
coletiva pelos direitos de cidadania, potencializando instituições, ações e os agentes de atuação local,
serviços e iniciativas existentes para vocalizar e veicular demandas na/para e a partir da comunidade. as
ações do programa serão pautadas em metodologias participativas e pesquisa-ação, como forma de
aproximar e vivenciar as experiências do outro, sem discursos limitadores de suas ações, isto é, dispositivos
colaborativos que colocam cada agente participante como agente orientador de suas próprias ações e capaz
de efetuar conscientemente mudanças na sua trajetória de vida. Usa recursos e instrumentais de leitura crítica
e debate, animações culturais, agenda integrada de reuniões interinstitucionais, círculos participativos, TICs e
Tecnologias de Aprendizagem em
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Resumo
Este programa é uma iniciativa acadêmica de iniciação profissional para jovens na faixa etária dos 13 aos 17
anos que participam do Programa Bom de Bola da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Juiz de Fora.
Nele, a UFJF estabelece diálogo com a comunidade externa através de uma ação de extensão da Faculdade
de Educação, tendo o futebol como seu objeto de trabalho. Busca-se oportunizar uma iniciação profissional no
campo da arbitragem de futebol para jovens articuladas às ações de iniciação desportiva desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), no âmbito das Comissões Comunitária de Administração de
Área Esportiva Municipal (CAEM). Iniciando-se pela CAEM localizada no bairro Teixeiras, o programa tem
como objetivo apresentar as regras oficiais do futebol aos beneficiários do Programa, oferecer capacitação
inicial em técnicas e procedimentos de arbitragem de capacitar, orientar e supervisionar equipes de
arbitragem para condução de partidas entre equipes de futebol disputadas por jovens na faixa etária sub-17,
sub-15, sub-13, sub-11 com vistas a contribuir para o acesso ao trabalho e renda dos beneficiários atendidos
pelo programa.
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PROGRAMA DE EXTENSÃO ESPORTE, LAZER E CULTURA CORPORAL
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Resumo
O PROGRAMA DE EXTENSÃO ESPORTE, LAZER E CULTURA CORPORAL destina-se às crianças, aos
jovens, aos adultos e aos idosos, de ambos
os sexos, atividades esportivas, desde a iniciação ao alto rendimento, procurando estimulá-los o
desenvolvimento esportivo, de acordo com suas
capacidades. As atividades são desenvolvidas diariamente, pela manhã, pela tarde e pela noite de maneira
programada, planejada e sistematizada, nas
dependências da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF.
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Regularização Fundiária
Coordenador(a)
Frederico Augusto D Avila Riani
Contato do Coordenador(a)
FREDERICO.RIANI@UFJF.EDU.BR
Departamento/Setor
DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR
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Campus

FAC DE DIREITO

JF

Data Início

Data Fim

01/07/2021

30/06/2022

Resumo
A presente proposta de extensão visa desenvolver ações de engenharia, arquitetura públicas e jurídica em
comunidades de baixa renda, em Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) no Município de Juiz de Fora,
que se encontram em situação de vulnerabilidade e não possuem título de propriedade, buscando concretizar
o direito fundamental à moradia digna. Nesse sentido propõe-se também a prestação de orientação técnica de
engenharia no caso de direito de vizinhança e o desenvolvimento de ações estruturais (como projetos de
obras) e não estruturais (como auxílio na mediação de conflitos, minicursos e análise de situações e áreas de
riscos).
Espera-se conscientizar a referida comunidade e os discentes envolvidos acerca da importância da
regularização fundiária, de modo a fomentar o fortalecimento de uma cultura jurídica mais atenta em tal
sentido; favorecer a concretização do direito fundamental de propriedade e do direito social à moradia, a
segurança jurídica, a organização do espaço urbano, a adequação de cadastros e registros públicos e a
eficiência dos serviços públicos essenciais.
A metodologia de trabalho será diversa, segundo cada projeto específico, uma vez que cada área envolvida
poderá atuar em projeto específico, cabendo ao Coordenador do Programa a vinculação e interseção de todos
eles, se for o caso. Isto porque, por exemplo, eventualmente, uma regularização em uma ZEIS poderá
demandar só atividade jurídica e da Arquitetura/Urbanismo. Em outras situações, poderá demandar o
envolvimento de muitas áreas: Serviço Social, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Ciências Sociais,
Geografia, Comunicação, etc. ou até outras não citadas no presente projeto.
Também pretende-se incluir grupos comunitários a fim de possibilitar o desenvolvimento de ações em
conjunto com outros órgãos públicos.
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Resumo
Os municípios da Zona da Mata Mineira são caracterizados por áreas montanhosas e com uma extensa
malha hidrográfica. A expansão populacional destes municípios, na sua grande maioria, permeia as encostas
e vales nas proximidades dos cursos d'água, sem estudo ou planejamento adequado, gerando potenciais
áreas de riscos para a comunidade habitante. As recentes catástrofes provocadas por eventos hidrológicos
extremos ocorridos nas cidades brasileiras revelaram a fragilidade das atuais políticas empregadas no
tratamento do problema das inundações. Frequentemente, faltam recursos mesmo para as ações
emergenciais, e as ações estruturais aplicadas muitas vezes consistem de medidas pontuais e paliativas que
não promovem soluções definitivas no âmbito de bacia hidrográfica. A presente proposta visa dar
continuidade à projeto de extensão "Modelo de Gestão de Riscos Geotécnicos em Cenários Urbanos" onde
foram desenvolvidas ações multidisciplinares com agentes públicos em Defesa Civil e comunidades em áreas
de riscos. Neste programa, visa-se o desenvolvimento tecnológico de apoio aos municípios, estados e
federação no que tange às áreas de riscos, que são reflexos dos problemas sociais e ambientais visando
estabelecer uma relação dialógica entre extensionistas-pesquisadores, agentes públicos e sociedade.
Destaca-se a relevância e contribuição social e acadêmica deste programa que trata do estudo dos riscos em
145 municípios próximos à Juiz de Fora, que permitirá adoção de políticas públicas na gestão e intervenção
nestas áreas. A relação do programa com a sociedade é muito próxima e importante para propiciar uma
Resiliência comunitária a partir do conhecimento de ações que possibilitam a comunidade a enfrentar e se
recuperar de forma efetiva dos desastres e catástrofes que ocorrem em seu interior ou em seu entorno. Nesse
sentido o programa inclui também cursos de capacitação online em ações junto a comunidade para
desenvolver o conhecimento e importância de viverem em cidades resilientes aos desastres.
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