
Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I Seminário Socioanálise, Genealogia e Direitos

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

ALCANTARACONSULTORIAS@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

10/08/2021 12/08/2021

Data Fim

12

Carga Horária

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

I Simpósio de traumatismo dentário

Valdir Cabral Andrade

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

VALDIR_CV@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

30/01/2021 31/01/2021

Data Fim

10

Carga Horária

On-line

Local Realização

500

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

II Seminário Internacional e III Seminário Nacional de Pesquisas do GEDIS-CNPq da FSS-UFJF

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MAJODU@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

13/01/2021 17/03/2021

Data Fim

30

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

Palestra: Saídas de emergência em edificações de grande porte

Carlos Eduardo Da Rocha Santos

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

CARLOS.ROCHA@ARQUITETURA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

07/01/2021 07/01/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online - https://meet.google.com/dqq-nxnx-axi

Local Realização

25

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Curso básico de arbitragem em Ginástica Rítmica

Josaria Ferraz Amaral

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

JOSARIA_FERRAZ@HOTMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

28/01/2021 28/01/2021

Data Fim

2

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

Sedação Paliativa (Discussão sobre o filme “O Caderno de Tomy”).

Carina Dantas Ruiz Magalhaes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

CARINADR@YAHOO.COM

Campus

GV

Data Início

27/01/2021 27/01/2021

Data Fim

8

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

Ciclo de conversas on-line 10 anos do grupo GESED: ensino, pesquisa e extensão universitária em relações
de gênero, sexualidades e educação

Roney Polato De Castro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RONEYPOLATO@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

03/03/2021 31/03/2021

Data Fim

10

Carga Horária

on-line (plataforma Google Meet)

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

Rodas reflexivas sobre masculinidades

Murilo Ramalho Procopio

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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

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

Contato do Coordenador(a)

MURILO_PROCOPIO@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

18/02/2021 25/02/2021

Data Fim

12

Carga Horária

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

V Integrafisio UFJF-GV

Fabiana Roberta Nunes Carnauba

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

FABINUNES@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

23/02/2021 25/02/2021

Data Fim

6

Carga Horária

Online

Local Realização

296

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Para Além das Espécies: O Status Jurídico dos Animais

Nara Pereira Carvalho

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Evento online acerca do estatuto jurídico dos animais, com exposição pelas palestrantes, seguida de
discussão com os que estiverem acompanhando a transmissão.

Contato do Coordenador(a)

NARACARV07@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

24/02/2021 24/02/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Transmissão online

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

Diplomacia brasileira e construção da identidade nacional

Pablo Georges Cicero Fraga Leurquin

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

PABLOLEURQUIN@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

25/02/2021 25/02/2021

Data Fim

3

Carga Horária

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

Webinário de Ginástica

Josaria Ferraz Amaral

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

JOSARIA_FERRAZ@HOTMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

06/03/2021 06/03/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Departamento de Educação Física

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

3º Ciclo de Palestras do Grupo de Estudos Linguísticos da Libras (GELLI)

Aline Garcia Rodero Takahira

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RODERO.TAKAHIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

23/02/2021 23/02/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Youtube (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

III SENESDE (Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental)

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

ALCANTARACONSULTORIAS@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

23/08/2021 27/08/2021

Data Fim

18

Carga Horária

Online via canal do youtube do Programa Ambiente-se e da Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS)

Local Realização

400

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

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

Ernani Simplicio Machado

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

ERNANI.MACHADO@ARQUITETURA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

24/02/2021 24/02/2021

Data Fim

2

Carga Horária

https://meet.google.com/scg-chkn-pzk

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

Fronteiras_Japão: Sociedade e seus espaços

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

26/02/2021 26/02/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Plataforma de videoconferência online, com transmissão ao vivo no canal do Youtube da FAU UFJF

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

Momento de Conversa: História Oral Como Instrumento de Pesquisa e Construção de Identidades

Devani Tomaz Domingues

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

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

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

Contato do Coordenador(a)

DEVANI.TOMAZ@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

25/02/2021 25/02/2021

Data Fim

2

Carga Horária

On-line, transmitido pelo Youtube

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

Contabilidade e equipe multiprofissional

Mateus Clovis De Souza Costa

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

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

O público alvo são estudantes e profissionais das áreas de gestão e demais profissionais cuja atuação
profissional tenha interface com a contabilidade.

Contato do Coordenador(a)

MATEUS.COSTA.UFJF@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

09/03/2021 09/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Rede social FACC

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

O impacto do distanciamento social nas famílias de pessoas com deficiência

Stela Cristina Hott Correa

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

STELA.CORREA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

11/03/2021 11/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online (Atividade remota)

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

Security Threats in a Global Perspective

Vicente Riccio Neto

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

VICENTE.RICCIO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

11/03/2021 17/03/2021

Data Fim

6

Carga Horária

Juiz de Fora (Brasil) - Coventry (Reino Unido) - Virtual

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

II Ciclo de conversações - Dia Internacional de luta pela eliminação da  discriminação racial

Elizete Maria Menegat

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

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

PROGRAMAÇÃO – 19 de março de 2021
Atividade 1 – RODA DE CONVERSAÇÃO I: Das 16h às 17h
TEMA: Falando de Lélia Gonzalez: Gênero, Raça e Classe: questões metodológicas e de pesquisa para uma
episteme negra
Convidadas:
Profra Elizabeth do Espírito Santo Viana (Socióloga e Mestre em História Comparada. Ativista história do
Movimento Negro Unificado – MNU e primeira produção científica em forma de

Contato do Coordenador(a)

EMMENEGAT@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

19/03/2021 19/03/2021

Data Fim

3

Carga Horária

sala do 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

XVIII Encontro Regional de Comunicação

Marise Pimentel Mendes

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MARISE.MENDES@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

08/03/2021 12/03/2021

Data Fim

18

Carga Horária

On line

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

PET-Saúde/Interprofissionalidade-UFJF/PJF/MS: O que fizemos e o que queremos

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MAJODU@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

16/03/2021 16/03/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Plataforma Google Meet

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

III Troca de saberes, fazeres e dizeres indígenas, quilombolas e caiçaras do CAp

Catia Pereira Duarte

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

CATIA.DUARTE@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

04/06/2021 04/06/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Evento online do CAp/ 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

OPPORTUNITY DAY INOVALEITE

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

24/03/2021 24/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

on-line

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

CRISTINA MOSQUIM - MINHA LUPA NA ROTULAGEM FRONTAL

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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

- Principais mudanças nas regras de rotulagem nutricional: âmbito de aplicação, definições, tabela nutricional,
porções, % VD, alegações nutricionais;
- Novos conceitos e critérios para a rotulagem nutricional frontal: modelos, legibilidade, perfil nutricional,
aplicação (exemplos em produtos);
- Alimentos isentos de rotulagem nutricional: lácteos (leite, leite em pó, queijos sem adição, leites fermentados
sem adição);
- Prazos: implementação/adequação.

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

11/03/2021 11/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

On-line

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

Rosas de Março: Do Rosa ao Lilás - Levando a Cor e Fortalecendo os Laços na Caminhada-.

Jaqueline Ferreira Ventura Bittencourt

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O Projeto De Peito Aberto HU-UFJF, no Mês da Mulher apresenta - Rosas de Março - 2021. E, para marcar a
data, celebrada internacionalmernte de lutas e conquistas, a Organização das Nações Unidas (ONU) -
Mulheres, lançou a temática:  Covid-19, Mulheres e Meninas na Ciência  (2021). Assim, De Peito Aberto HU -
UFJF, tem como proposta, o evento à distância 2021, Rosas de Março: Do Rosa ao Lilás levando a Cor e
Fortalecendo os Laços na Caminhada. Caminhada essa, que se inicia a qualquer época ou mês do ano, de
outubro a março, do rosa ao lilás, de janeiro a janeiro. De uma vida que pulsa em Nós, quer na tonalidade das
cores, quer no fortalecimento dos laços, mas de peito aberto para o alcance de um futuro igual para todas as
Mulheres em um mundo de pandemia.
Rosas de Março - 2021, traz temáticas relacionadas à mulher, nas perspectivas do direito, da enfermagem, da
fisioterapia e da psicologia. Mulheres, profissionais, pesquisadoras, usuárias com abordagens específicas e
que conduzirão a reflexão e ao debate para as ações que visibilizem o processo da assistência à mulher na
ótica do empoderamento social; da redescoberta da sexualidade e do autoconhecimento; do autocuidado com
o corpo próprio e da vivência psicológica frente a pandemia.
Isto é, da Vida que pulsa em Nós!

Contato do Coordenador(a)

BITTENCOURT.JFV@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

11/03/2021 31/03/2021

Data Fim

12

Carga Horária

Evento on line à distância

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

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

Emilio Mafalda Oliveira

COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS_- GV

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

EMILIO.MAFALDA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

18/03/2021 18/03/2021

Data Fim

4

Carga Horária

UFJF - 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

I Fórum Científico HIV em foco: Debates em Saúde Pública

Valeria De Oliveira

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

VALERIA.OLIVEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

24/03/2021 24/03/2021

Data Fim

4

Carga Horária

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

Brasil Arquitetura na FAU UFJF: Conversa com Francisco Fanucci

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

30/03/2021 30/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Através da plataforma Google Meet + Transmissão ao vivo no YouTube

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

Gustavo Penna na FAU UFJF

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

07/04/2021 07/04/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Plataforma Google Meet + Transmissão ao vivo no YouTube

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

INNOVASPECTRA - entre nessa onda!

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

13/05/2021 13/05/2021

Data Fim

4

Carga Horária

On-line

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

Roda de Conversa: Direitos e saúde da população em situação de rua

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

12/04/2021 12/04/2021

Data Fim

3

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

Oftalmologia para o Clínico - módulo 1

Victor Ferreira Masson

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

VICTORFMASSON@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

03/05/2021 24/05/2021

Data Fim

8

Carga Horária

Curso On-line Google Meet

Local Realização

25

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

SPBR na FAU UFJF: Palestra com Angelo Bucci

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

14/04/2021 14/04/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Através da plataforma StreamYard + Transmissão ao vivo no YouTube

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

Semana Solidária e de Bem-estar

Gracieli Prado Elias

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

GRACIELIPED@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

26/04/2021 30/04/2021

Data Fim

5

Carga Horária

Universidade Federal de Juiz de Fora

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

2º EpiMed: Mostra técnico-científica em Epidemiologia Aplicada à Saúde (Tema: Evidência científica para a
tomada de decisão em saúde no contexto da pandemia de SARS-CoV-2)

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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

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

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

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

Por conseguinte, a fim de dar prosseguimento às estratégias de ações interdisciplinares intrínsecas ao 1º
EpiMed cujo tema foi Doenças negligenciadas em Foco realizado em 2019 em parceria com a UNIVALE, a
presente edição da Mostra tem por objetivo fomentar, conjuntamente

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

10/05/2021 14/05/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Virtual

Local Realização

3000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Desvendando as Lesões Cervicais Não Cariosas: uma visão multidisciplinar

Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MARIANE.LOPES.SANTOS@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

15/05/2021 15/05/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Online

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

I MESA REDONDA DE ENDODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL

Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MARIANE.LOPES.SANTOS@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

12/05/2021 12/05/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Online

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

Prova Digital e Identificação de Usuários Online

Jessica Galvao Chaves

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

JESSICA.GALVAO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

29/04/2021 29/04/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Oficina de capacitação via 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

Webinário: Práticas Pedagógicas no Atletismo

Marcus Vinicius Da Silva

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MARCUS.SILVA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

05/06/2021 05/06/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Plataforma meet

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

CineGet: vivências do sentir

Ana Aparecida Barbosa Pereira

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

ARQANABARBOSA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

06/05/2021 31/08/2021

Data Fim

20

Carga Horária

plataforma 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

CONECTA: BOAS - VINDAS AOS CALOURES DO IAD

Isabela Monken Velloso

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

ISAMONKEN@UOL.COM.BR

Campus

JF

Data Início

20/05/2021 21/05/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Evento Remoto do Instituto de Artes e Design / Plataforma You Tube

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

Aspectos práticos e teóricos sobre a execução da obrigação alimentar

Jessica Galvao Chaves

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

JESSICA.GALVAO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

06/05/2021 06/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Via 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

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

Sabrina Alves Ribeiro Barra

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

REITORIA

Resumo

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

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

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

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

Contato do Coordenador(a)

SABRINA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

26/05/2021 27/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

EVENTO ONLINE

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

RODAS REFLEXIVAS SOBRE MASCULINIDADES 2

Jamir Calili Ribeiro

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento "Rodas reflexivas sobre masculinidades" pretende criar um espaço de discussão sobre o processo
de construção de masculinidades no contexto de Governador Valadares - MG, bem como refletir sobre os
possíveis impactos deste processo nas subjetividades masculinas e nas relações sociais.

Contato do Coordenador(a)

JAMIR.CALILI@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

03/06/2021 01/07/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Online - Google Meet

Local Realização

57

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

1º Workshop: Evidências científicas contra SARS-CoV-2 no contexto do desenvolvimento de vacinas

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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

Objetivos: Discutir de forma acadêmica, técnica, científica e profissional sobre as vacinas contra SARS-COV-2
e as nuances e desafios que permeiam a vacinação.

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

11/05/2021 11/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Virtual

Local Realização

3000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Visual Law: por uma linguagem colaborativa no processo civil

Jessica Galvao Chaves

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A oficina de capacitação Visual Law: por uma linguagem colaborativa no processo civil, será realizada na
modalidade online, no canal do YouTube do Escritório Escola de Direito do Núcleo de Práticas Jurídicas da
UFJF/GV, dia 13 de maio de 2021, de 19h as 21h. Propõe-se preparar os (as) discentes acerca da utilização
de recursos visuais  nas peças processuais.

Contato do Coordenador(a)

JESSICA.GALVAO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

13/05/2021 13/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Canal do Youtube do Escritório Escola do Núcleo de Práticas Jurídicas

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

Minicurso: 'Acessibilidade, Inclusão e Conteúdo Digital'

Silvana Lopes Nogueira Lahr

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Minicurso: 'Acessibilidade, Inclusão e Conteúdo Digital' é um evento promovido pelo Grupo de Trabalho
sobre Acessibilidade da UFJF-GV (GT Acessibilidade), terá duração de 03 horas, sendo o público-alvo
docentes e discentes do Projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador
Valadares, denominado “A rua é nóiz”. Pretende-se aprimorar os conhecimentos dos membros do Projeto
sobre a pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento, que poderão estar presentes nas
ações desenvolvidas pelo Projeto “A rua é nóiz”, além de apresentar ferramentas para melhora da
acessibilidade das redes sociais do Projeto. Também, promover uma discussão sobre os temas inclusão e
acessibilidade, permitindo a construção do  conhecimento, bem como cumprindo um dever social que agrega
valores para além do projeto.

Contato do Coordenador(a)

SILLNOGUEIRA@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

13/05/2021 13/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Plataforma Classroom Google

Local Realização

26

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Semana do Calouro 2021.1

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Promovido todos os períodos pelo Centro Acadêmico do Curso da Arquitetura e Urbanismo (CACAU), o
presente evento será uma série de apresentações e oficinas, ministradas pelo corpo docente e discente da
FAU UFJF, a fim de acolher os novos alunos, apresentar o corpo docente, a estrutura da Faculdade, os
laboratórios, tirar dúvidas e confraternizar nesta nova etapa. A recepção dos calouros deste semestre ocorrerá
na primeira semana de aula do primeiro semestre de 2021, entre os dias 17 e 21 de maio, contando com
apresentações, oficinas, aula inaugural e gincana para a descontração. Tais atividades/oficinas tem por
finalidade propiciar momentos e oportunidades para que os calouros se conheçam e criem grupos e
amizades, já que consideramos que tais oportunidades não são tão frequentes durante o período letivo
propriamente dito e que são essenciais para os alunos, bem como para a comunidade externa.

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

17/05/2021 21/05/2021

Data Fim

28

Carga Horária

Através das plataformas Google Meet, Zoom, Discord e Twitch

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

Momento de Conversa - Rota Cultural convida Ecos no Cinema: A importância de projetos de extensão na
área da cultura como instrumento de formação

Devani Tomaz Domingues

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

O “Momento de Conversa” - Rota Cultural convida Ecos no Cinema: A importância de projetos de extensão na
área da cultura como instrumento de formação é uma ação vinculada ao projeto de extensão UFJF-GV na rota
cultural: Saberes e Interdisciplinaridade.

Nesta terceira edição do Momento de Conversa, a intenção é comunicar, dialogar e refletir de forma crítica
sobre o impacto dos projetos de extensão universitária da área da cultura na formação de cidadãos e
profissionais comprometidos na promoção do bem-estar social e no enfrentamento crítico de problemas
políticos, sociais e econômicos, dialogando com  a comunidade e suas territorialidades. O debate inicia a
partir das falas dos coordenadores dos projetos de extensão Ecos no Cinema e Ecos na Cidade, Carlos de
Faria Júnior e Felipe Nogueira da Cruz, e das coordenadoras do projeto Rota Cultural Devani Tomaz
Domingues e Schirley Maria Policário.

A conversa será mediada pelas graduandas do Campus Governador Valadares da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF/GV) – Thainara de Souza Silva, do curso de odontologia, Samara Gonçalves Vieira e
Jennifer Silva Soares, ambas estudantes do curso de direito da UFJF/GV. O gerenciamento das ferramentas
on-line e do Chat será feito por Luiz Eduardo Gervásio Armond, do curso de administração.
É um evento gratuito e aberto ao público externo. Acontece no formato de um encontro online, transmitido por
uma sala no Google Meet, na quinta-feira, 20/05/2021, às 19h.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @projetorotacultural.

Contato do Coordenador(a)

DEVANI.TOMAZ@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

20/05/2021 20/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Virtual - Plataforma 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

Oficina “Como eu percebo um modelo 3D de edifício histórico?”

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A oficina em questão acontecerá no dia 21/05/2021 das 15:00 às 17:00hs e faz parte da “Semana do Calouro
2021.1” do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU-UFJF. As atividades a serem desenvolvidas serão
ministradas de maneira remota e caracteriza-se como uma atividade que busca capturar a descrição acerca
da percepção de modelos 3D da Villa Ferreira Lage e compará-los com o edifício físico e real, de forma a
desvendar qual a essência por trás do ato de percebê-lo. Os modelos 3D serão experimentados por meio de
vídeos e o edifício real, através de um filme pelo exterior da Villa. A metodologia empregada propõe a divisão
dos participantes em cinco grupos, cada qual referente a um LOD desenvolvido. Ao final, os participantes
enviarão seus relatos para que possam ser posteriormente analisados pelos pesquisadores e investigado
como cada LOD influenciou a percepção da Villa em contrapartida ao filme pelo seu exterior (i.e., o edifício
real). Como produto desta oficina, pretende-se divulgar os achados da pesquisa para a sociedade como um
todo, expressando a importância da preservação do patrimônio histórico juiz-forano.

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

21/05/2021 21/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Através da plataforma 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

Diálogos acerca do projeto do edifício em altura

Carlos Eduardo Da Rocha Santos

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O objetivo desta comunicação é desenvolver um intercâmbio de saberes acerca da prática projetual
relacionada ao edifício em altura. Busca-se abordar as dimensões de estudo e proposição de projetos de
edifícios, tematizando o seu histórico de desenvolvimento, a sua relação com o processo de urbanização e
industrialização, bem como o quanto as transformações sociais impactaram na estruturação espaço-funcional
dos edifícios em altura. Longe de explorar, tão somente, a vertente histórica, a intenção primordial deste
diálogo está em compreender as questões de cunho tipológico, as limitações projetuais, as boas práticas
relacionadas ao exercício ético do profissional arquiteto no projeto do edifício em altura e, especialmente,
compreender o quanto o contexto urbano influencia na concepção programática, funcional e na articulação do
edifício com o espaço público na metrópole contemporânea. Convida-se a uma imersão no contexto de
produção de complexos de uso misto verticalizados na cidade de São Paulo, de modo a possibilitar uma
reflexão da prática projetual atual e de seus desdobramentos para a cidade.

Contato do Coordenador(a)

CARLOS.ROCHA@ARQUITETURA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

25/05/2021 25/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

https://meet.google.com/kwx-inis-xdw

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

I Simpósio Multiprofissional da Criança e do Adolescente

Schirley Maria Policario

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O I Simpósio Multiprofissional da Criança e do Adolescente é uma iniciativa do Programa Transformando
Vidas com Saúde, Educação e Lazer em parceria com projetos de extensão da UFJF-GV, destinado à difusão
do conhecimento acerca das temáticas trabalhadas pelos extensionistas. Este evento visa contribuir para o
conhecimento e para a ciência em meio ao isolamento social e ao ensino remoto. Nos dois dias de simpósio
serão ministradas palestras que abrangem vários âmbitos sociais e de saúde do público-alvo atendido pelo
programa, com o objetivo de oferecer um ensino aprofundado, interdisciplinar e humanizado. Os participantes,
externos e internos à Instituição, poderão submeter trabalhos para apresentação oral e/ou exposição de
painéis. Os 20 melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral, enquanto os demais
aprovados ficaram expostos em um drive do simpósio. Os 3 melhores trabalhos serão premiados nas
categorias: relato de caso, relato de experiência, revisão sistemática, revisão bibliográfica e pesquisa original.
O evento será integralmente on-line, sem qualquer custo aos participantes e realizado nos dias 18 e 19 de
junho de 2021, das 09:00h às 20:00h com transmissão pelo YouTube. As palestras  confirmadas para o
evento:1) Exploração Sexual Infanto-Juvenil; 2) Práticas integrativas e complementares na saúde da criança e
adolescência; 3) Lazer dentro da educação infantil e a importância do brincar; 4)  Medicina da família aplicada
no contexto de pandemia em relação a crianças; 5) A educação transforma vidas?. Os trabalhos acadêmicos
serão apresentados pela manhã nos dias supracitados. Cada participante terá o tempo máximo de 10 minutos
para a elucidação de seu tema e 5 minutos para sanar as indagações dos avaliadores. Será emitido
certificado apenas aos participantes com 75% de presença.

Contato do Coordenador(a)

SCHIRLEY.POLICARIO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

18/06/2021 19/06/2021

Data Fim

8

Carga Horária

Google Meet e YouTube

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

O Edifício Torre – Condicionantes do Projeto

Ernani Simplicio Machado

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

As cidades da contemporaneidade são alimentadas e se alimentam, além de outras técnicas, pela ideia da
verticalização, principalmente, na sua área central e nas áreas de expansão urbana, que muitas vezes é dada
pela própria especulação da terra, nem sempre urbanizada.
Para enfrentar tal tarefa o arquiteto e urbanista deve fazer um estudo detalhado do programa que o cliente
coloca diante de si. Este estudo abrange várias técnicas, tal como a mobilidade, tanto no que se refere a
mobilidade humana e a mobilidade tecnológica. sua implantação, seu entorno, a legislação urbana, as
condicionantes climáticas do lugar, o estudo detalhado do lugar físico e fenomenológico, as soluções
ambientais que possa mitigar os impactos de sua existência, o tempo dessa existência e o que fazer quando a
sua vida útil acabar.
Apesar da observância desses fatores e de outros que surjam durante o período de análise, pois não há uma
única situação para todos os lugares, tanto o lugar físico como o fenomenológico. A observação in loco é um
fator muito relevante, pois como já mencionado, cada lugar é um lugar, o mesmo se pode falar da paisagem,
tanto a urbana, paisagem construída, como a paisagem natural, onde o exercício da observação deve ser feito
como o espírito e a alma atentas as nuances, características, forma e etc.
As possibilidades são muitas. Ao conjugar esses fatores e mais aqueles que venham surgir durante a análise
do lugar, o arquiteto e urbanista terá uma gama de informações que o permitirão propor uma arquitetura que
dialogue com o urbano, ou seja com a cidade, e com o lugar e paisagem circundante e que permita aos
usuários ativos e passivos uma experiência de não agressão à cidade e ao usuário.

Contato do Coordenador(a)

ERNANI.MACHADO@ARQUITETURA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

27/05/2021 27/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

https://meet.google.com/irz-wajz-fsh

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

Atendimento Inicial ao paciente queimado

Kelli Borges Dos Santos

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O evento “Aula aberta - Atendimento inicial ao paciente queimado” tem por objetivo levar à comunidade
acadêmica, profissionais de saúde e população em geral informações a respeito das práticas iniciais
dispensadas às vítimas de acidentes com queimaduras. Trata-se de uma palestra expositiva online e gratuita,
transmitida pela plataforma Youtube no dia 17/06, às 18h, e organizada pela Liga Acadêmica de Feridas da
UFJF com o apoio da Sociedade Brasileira de Queimaduras, SBQ.

Contato do Coordenador(a)

KELLI.BORGES@UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

17/06/2021 17/06/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online

Local Realização

2000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ingresso na carreira acadêmica: desafios e oportunidades

Pablo Georges Cicero Fraga Leurquin

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo do evento é apresentar, aos discentes da UFJF-GV e demais interessados, as possibilidades e
desafios do ingresso na carreira acadêmica. O evento contará com três palestrantes: Ana Silva Rosa, Mestra
e Doutoranda em Ciência Política no IESP/UERJ; Otávio Lopes de Souza, mestrando em Direito na UFMG; e
Matheus Guimarães de Barros, mestrando em Ciências Sociais na PUC-Rio. Os três palestrantes são
egressos do curso de Direito da UFJF-GV e membros do grupo de pesquisa Centro de Estudos em
Pensamento Político (CEPP-UFJF/GV). O evento ocorrerá no dia 22/06/2021, às 19:00, por videoconferência.

Contato do Coordenador(a)

PABLOLEURQUIN@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

22/06/2021 22/06/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Web conferência

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

Acústica urbana e o mapeamento de intensidade sonora

Ernani Simplicio Machado

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Palestra proferida pelo Arquiteto Felipe Arlindo Silva, sobre o Mapeamento de Intensidade Sonora como
técnica estratégica aplicada no planejamento urbanos. O evento prevê 02 horas de duração, abrangendo
oratória e debates.

Contato do Coordenador(a)

ERNANI.MACHADO@ARQUITETURA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

09/06/2021 09/06/2021

Data Fim

2

Carga Horária

https://meet.google.com/sfq-gfnz-izg

Local Realização

70

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

La città in negativo: a Milão poética de Giovanni Raboni

Elena Santi

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

PROPOSTA
O encontro proposto é resultado do projeto de pesquisa intitulado “Caminhar na literatura e nas cidades:
interseções entre poesia italiana contemporânea, cultura, espaço”, cujo objetivo é refletir sobre a relação entre
a poesia contemporânea italiana e o espaço da cidade. Como objeto do encontro será utilizada a produção
poética do autor italiano Giovanni Raboni entre os anos ’50 e ‘60, mais especificamente analisando dois
poemas da segunda seção da coletânea “Le case della Vetra” (1966). Os poemas escolhidos são muito
representativos para compreender o panorama da poesia italiana a partir do segundo pós-guerra e a visão do
poeta acerca das mudanças sociais e econômicas da Itália do século XX em pleno boom econômico, período
de intenso desenvolvimento industrial e migração da população rural do campo para as cidades. Com o
desenvolvimento, o espaço urbano sofreu modificações através das obras de requalificação, que mudaram
profundamente as cidades e, consequentemente, a vivência de seus lugares pelos usuários e moradores. A
cidade à qual o poeta Giovanni Raboni se refere em seus poemas é Milão, sua cidade natal e uma metrópole
que possui todas as marcas do avanço industrial. O surgimento das indústrias e dos bairros operários, a
deterioração de praças e de ruas históricas e o apagamento de lugares são alguns reflexos do
desenvolvimento da cidade, que, apesar das mudanças, continua mantendo sua identidade e seus séculos de
história. Todavia, a história da cidade e seu passado fazem parte de um lado invisível inscrito nos detalhes
daquilo que permaneceu fisicamente visível, revelando nos espaços uma outra cidade, aquela que no título da
oficina chamamos de seu negativo. Portanto, através da poesia, o encontro se propõe a acessar uma Milão
oculta retratada pela palavra poética de Raboni, que ao caminhar nos espaços encontra não somente as
marcas escondidas da história da cidade, mas os retratos da sociedade contemporânea. A partir dos aportes
teóricos do arquiteto italiano Francesco Careri e do historiador francês Michel De Certau, o minicurso
investigará o caminhar de Raboni por Milão como um ato estético, que possibilita a redescoberta da cidade e
permite que a poesia seja o próprio espaço desse caminhar, o lugar da experiência poética do autor e das
memórias literárias e históricas coletivas e individuais.

METODOLOGIA:
Durante o encontro, que será conduzido pela voluntária de Iniciação Científica Mercede

Contato do Coordenador(a)

ES.ELENASANTI@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

29/07/2021 29/07/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Universidade Federal de Juiz de Fora (remoto, transmissão via youtube)

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

VII Ciclo de Palestras em Genética e Biotecnologia

Jose Marcello Salabert De Campos

DEPTO DE BIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Realização da VII edição do Ciclo de Palestras em Genética e Biotecnologia, evento organizado pelo
Laboratório de Genética e Biotecnologia do Instituto de Ciências Biológicas. Tem como objetivo a divulgação
de ciência na area de genética e biotecnologia por meio da realização de 8 palestras de diferentes
profissionais de diversos locais do Brasil. Profissionais, estudantes de graduação, mestrado e doutorado
interessados em Genética e Biotecnologia podem participar. O evento, caraterísticamente é lotado no Instituto
de Ciências Biológicas, mas neste ano será realizado de forma remota. O evento acontecerá no dia 16 de
Julho entre 8:50 até às16:40.

Contato do Coordenador(a)

JOSEUFJF@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

16/07/2021 16/07/2021

Data Fim

6

Carga Horária

Será realizado de forma remota

Local Realização

70

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Sarau do Orgulho LBTQIA+ e também G!

Daniela Auad

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Será um Sarau com programação organizada a partir de pré-inscrições, com edital a ser divulgado. O evento
será dia 28 de junho, on line, na página do D.A. da Pedagogia. O horário será de 19h às 21h.

Contato do Coordenador(a)

AUAD.DANIELA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

28/06/2021 28/06/2021

Data Fim

2

Carga Horária

FACED online, página do Diretório Acadêmico

Local Realização

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Portfólio em Arquitetura e Urbanismo: do planejamento à execução

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A oficina proposta, organizada pelo Programa Jornada Integradora, tem como principal objetivo fornecer aos
alunos da FAU o acesso às principais informações e noções relacionadas à criação de portfólios, colaborando
para o preparo para a participação em processos seletivos e/ou propostas de trabalho futuras.

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

15/06/2021 15/06/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Através da plataforma Google Meet

Local Realização

65

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

1º Seminário de Arquitetura da Paisagem: experiências paisagísticas

Ana Aparecida Barbosa Pereira

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Considerando a importância da atividade extensionista na formação do aluno de graduação em arquitetura e
urbanismo, a disciplina PHT518 e
PHT006, em parceria com o Laboratório da Paisagem (LAPASA) e o GET Arquitetura e Urbanismo, inaugura-
se através do 1º Seminário da Arquitetura da Paisagem contribuições que possam estimular a produção e a
discussão sobre o projeto paisagístico a fim de inibir a continuidade de compreensões errôneas acerca do
assunto. O projeto paisagístico muitas vezes é entendido como ação genérica de ajardinamento dos espaços,
carecendo de importância estrutural para os espaços e denotando um caráter decorativo. Contudo o
paisagismo é uma ação plena de intenções de projeto e desenho para o espaço, sendo elas espaciais,
formais, ambientais, sociais, culturais e estéticas Observa-se, assim, a complexidade envolvida no campo e a
correlação com outros entendimentos fundamentais para o fazer paisagístico inerentes ao exercício do
arquiteto e urbanista. A proposta para o ciclo de seminários é o de reiterar a compreensão sobre o projeto
paisagístico trabalhado na disciplina de Projeto Paisagístico 1: Arquitetura da Paisagem de maneira a
estender as discussões traçadas por esta através de falas de convidados internos segundo o conteúdo
programático. Serão convidados pessoas envolvidas em projetos dentro da FAU/UFJF relacionados ao tema
do paisagismo e da paisagem para contribuírem com suas respectivas experiências. Assim, espera-se
proporcionar a aos estudantes a compreensão dos elementos que envolvem o projeto paisagístico, além de
demonstrar a complexidade e importância estrutural deste como projetos plenos. As atividades giram em torno
de aulas expositivas e momentos síncronos de discussão a acontecerem através de plataforma virtual
disponibilizada aos inscritos no evento.

Contato do Coordenador(a)

ARQANABARBOSA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

21/07/2021 08/09/2021

Data Fim

6

Carga Horária

sala virtual 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

Ruas Completas: conceito e prática aplicados ao desenho urbano

Ernani Simplicio Machado

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O conceito de Ruas Completas propõe repensar o desenho viário reproduzido nas últimas décadas, que
prioriza o tráfego de veículos em detrimento do uso das pessoas. Este conceito pressupõe integrar o
planejamento do uso do solo com o da mobilidade urbana, visando à distribuição do espaço de uma rua de
maneira mais segura, acessível e que incentive a diversidade de modais, o desenvolvimento da economia
local, a mobilidade ativa e a identidade do lugar.  Nesta perspectiva, uma rua se torna mais “completa” na
medida em que atende a estes objetivos e às suas vocações enquanto espaço público e como via segura
para todos os seus usuários.

Contato do Coordenador(a)

ERNANI.MACHADO@ARQUITETURA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

15/06/2021 15/06/2021

Data Fim

3

Carga Horária

https://meet.google.com/ach-eacn-fzn

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

2° Seminário Científico do GET Arquitetura e Urbanismo: EM METAMORFOSE.... as cores, as plantas e a
cidade.

Ana Aparecida Barbosa Pereira

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O segundo evento científico de divulgação dos trabalhos realizados pelo GET Arquitetura e Urbanismo da
UFJF, que abarca uma síntese de atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2021, tem como tema
"em metamorfose: as cores, as plantas e a cidade". Esses três eixos temáticos englobam estudos realizados
pelo grupo durante o ano, trabalhos que envolveram leituras e discussões de bibliografias diversas, que
contemplam os temas citados, além de diferentes atividades e pesquisas. Essa perspectiva de “em
metamorfose” advém dos estudos do método científico de Goethe, que perpassou por todos os estudos
desenvolvidos. É importante destacar que esses estudos envolvem ainda os assuntos relacionados à parceria
do GET com ICH - Instituto de Ciências Humanas, através dos cursos de história e a geografia da UFJF.
O evento se dividirá em duas partes: no primeiro dia será realizada uma apresentação sobre os estudos e
trabalhos concluídos do GET, com enfoque na pesquisa com fontes de documentação primária, em parceria
com o curso de História, e um percurso sobre os estudos de Goethe realizados pelo grupo Get.
No segundo dia, será apresentado um trabalho pautado na reinterpretação da obra “Metamorfose das
Plantas”, do autor referido alemão, apresentando três exercícios inspirados nas diferentes abordagens dessa
obra. O evento é aberto ao público em geral e apresenta uma proposta de abrangência regional. Discentes,
docentes e a comunidade em geral estão convidados a participar, reforçando o compromisso do GET
Arquitetura e Urbanismo perante os outros GET’s e PET’s, bem como com a UFJF, sendo uma universidade
pública, a fim de partilhar a produção acadêmica com a comunidade em geral.
O evento se dará por meio digital, através da sala do GET no classroom (com link a ser disponibilizado via e-
mail fornecido na inscrição), nos dias 13 e 14 de julho, das 10:00hs às 12:00hs.

Contato do Coordenador(a)

ARQANABARBOSA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

13/07/2021 14/07/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Get Arquitetura e Urbanismo - ambiente 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

Atuação do Profissional de Educação Física na Saúde

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Será um seminário onde profissionais especialistas no tema Educação Física e Saúde, irão apresentar o
campo de atuação a toda a sociedade, principalmente para os demais profissionais da saúde. Será no dia 22
de junho as 19h pelo canal do You Tube da Atlética Monkila. Aberta para todo o público interno e externo a
UFJF, especialmente aos profissionais e trabalhadores da saúde.

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

22/06/2021 22/06/2021

Data Fim

2

Carga Horária

You tube

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

1º Ciclo de Seminários em História e Teoria: tópicos especiais em paisagem brasileira

Ana Aparecida Barbosa Pereira

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Considerando a importância da atividade extensionista na formação do aluno de graduação em arquitetura e
urbanismo, a disciplina PHT516 e PHT016, em parceria com o Laboratório da Paisagem (LAPASA), inaugura
o 1º ciclo de seminários, com o compromisso de fomentar discussões sobre a produção da paisagem
brasileira, a fim de revelar os seus caminhos históricos e teóricos. A compreensão que comumente
desassocia a história da teoria leva a um entendimento incompleto dos caminhos e forças geradoras das
arquiteturas brasileiras. Muitas vezes os projetos, as construções e os estudos em seus contextos mais
amplos são compreendidos de forma superficial, como um reflexo de modelos outros, desconsiderando-se
essencialmente a condição de produção desses espaços. O entendimento da teoria dentro de um percurso
histórico é fundamental para que se possa compreender verdadeiramente as complexidades inerentes à
produção do espaço brasileiro. A proposta para o ciclo de seminários é reiterar a compreensão histórica e
teórica sobre a arquitetura e o urbanismo no Brasil trabalhada pela disciplina de História e Teoria VI, de forma
a ampliar as discussões traçadas em sala de aula por meio de falas de convidados, conforme conteúdo
programático abaixo. Os convidados serão pesquisadores envolvidos em projetos relacionados ao tema, de
forma a contribuírem com suas perspectivas e experiências. Dessa forma espera-se ampliar o campo das
discussões acerca do tema, incluindo outros agentes e perspectivas formadores do espaço brasileiro,
proporcionando aos participantes a compreensão das complexidades inerentes à paisagem brasileira. As
atividades são permeadas por exposições e momentos síncronos de discussão a acontecerem através de
plataforma virtual disponibilizada aos inscritos no evento.  Conteúdo programático: estudo sobre o palácio dos
Governadores em Ouro Preto, desenvolvido no âmbito da disciplina; estudo morfológico da cidade de
Tiradentes, desenvolvido dentro do âmbito da disciplina; olhar sobre a arquitetura dos povos originários;
paisagem sonora histórica, contemplando as influências da música imperial na concepção dos espaços;
estudo sobre o plano urbanístico de Petrópolis; experiências de viagem de estudos em Brasília.

Contato do Coordenador(a)

ARQANABARBOSA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

20/07/2021 24/08/2021

Data Fim

6

Carga Horária

sala virtual da disciplina Historia e teoria da arquitetura e urbanismo VI: Brasil - PHT016/PHT516

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

I Simpósio interdisciplinar de Parasitologia da UFJF

Florence Mara Rosa

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O I Simpósio interdisciplinar de Parasitologia da UFJF é o primeiro evento desenvolvido  pela diretoria da Liga
Acadêmica de Parasitologia da UFJF (LAPAR-UFJF),  no qual haverá palestras sobre tópicos essenciais  e
emergentes relacionados à parasitologia, contribuindo para sua consolidação como campo de conhecimento
multidisciplinar. O evento  no formato on line será gratuito , irá ocorrer no período de 6 a 7 de julho de 2021
no horário das 18:00 às 22 horas. Teremos uma programação científica de alta qualidade, estruturada em
eixos temáticos saúde, epidemiologia e meio ambiente.

Contato do Coordenador(a)

FLORENCE.MARA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

06/07/2021 07/07/2021

Data Fim

8

Carga Horária

Instituto de Ciências Biológicas e Faculdade de Medicina Evento "on line"

Local Realização

550

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Simpósio de Psicologia Hospitalar do HU/UFJF/EBSERH - Vida psíquica na pandemia e os desafios dos
profissionais da saúde

Fernanda Buzzinari Ribeiro De Sá

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

REITORIA

Resumo

O simpósio "Vida psíquica na pandemia e os desafios dos profissionais da saúde", realizado pelo serviço de
psicologia do HU/UFJF/EBSERH, em comemoração ao dia do psicólogo e com o objetivo de discutir temáticas
relevantes, busca divulgar parte das atuações possíveis deste profissional no ambiente hospitalar.

Tradicionalmente, o Simpósio de psicologia foi pensado para apresentar temáticas da psicologia pertinentes
para outros profissionais do campo da saúde e ocorreu, nos últimos 6 anos, de forma presencial. Neste ano, o
evento será realizado pela primeira vez em formato online e contará com profissionais da saúde convidados,
como o psiquiatra e psicanalista Dr Alfredo Simonetti, além de residentes do próprio serviço.

O evento ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no horário de 18h a 20h, por meio do canal do Youtube
"Simpósio2021 HU UFJF" e irá conferir certificado mediante 75% de participação. Não será necessário
inscrição prévia.

Contato do Coordenador(a)

F.BUZZINARI@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

25/08/2021 27/08/2021

Data Fim

6

Carga Horária

Online

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

Conversando sobre Sífilis e HIV: o cuidado após o positivo

Flavio Augusto Teixeira Ronzani

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A aula aberta, intitulada “Conversando sobre Sífilis e HIV: o cuidado após o positivo”, foi desenvolvida em
parceria entre o Projeto de Extensão “Um Aperto de Mama: cuidado integral à saúde da mulher” e a Liga
Acadêmica de Microbiologia da UFJF. O evento contará com aulas ministradas por profissionais de diferentes
áreas da saúde, a fim de promover o conhecimento multidisciplinar do tema. A apresentação acontecerá de
maneira totalmente remota, com inscrições por meio da plataforma Even3 e realização através do Youtube.
Espera-se atingir acadêmicos e profissionais de diversas instituições da área da saúde interessados pela
temática. A aula será fragmentada em dois dias, com duração total de 5 horas, e os temas abordados serão: o
cenário epidemiológico da sífilis, características microbiológicas e conduta terapêutica da patologia, os
impactos psicológicos observados em pacientes diagnosticados com ISTs, os aspectos gerais do HIV e da
AIDS e o poder da nutrição em pacientes HIV positivos.

Contato do Coordenador(a)

FLAVIO.RONZANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

19/07/2021 23/07/2021

Data Fim

5

Carga Horária

Online - plataforma Even 3 com transmissão através do Youtube

Local Realização

750

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I JORNADA DO ESTILO DE VIDA

Danielle Guedes Andrade Ezequiel

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Evento multidisciplinar remoto para divulgação de informações sobre  promoção de saúde e qualidade de vida
com base nas evidências científicas  , além de espaço para discussão  e troca de vivências .
Parceria de projetos de extensão " Prevenindo e tratando o excesso de peso " e "Narrativas de vida " em
parceria com a Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia da UFJF (LAEM)

Contato do Coordenador(a)

DANIEZEQUIEL@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

17/07/2021 17/07/2021

Data Fim

8

Carga Horária

remoto

Local Realização

3000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Experiências e desafios da curricularização da extensão nos cursos de Arquitetura e Urbanismo

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A Curricularização da extensão universitária é uma meta a ser atendida a partir do Plano Nacional da
Educação (PNE, Lei 13005/2014, Meta 12.7) e desafia todo coletivo universitário a assumir a necessidade de
repensar suas concepções sobre educação, sociedade e práticas pedagógicas nas instituições de ensino
superior.
A inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFJF tem gerado muitos questionamentos
e discussões no âmbito das unidades acadêmicas, desafios contemporâneos os quais exigirão muitas
reflexões e empenho, de forma a conectar o ensino com as realidades sociais.
Amparado no entendimento do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, que reconhece a importância
de ouvir as experiências de outros(as) docentes envolvidos em ações de extensão, almejamos que um
momento de diálogo poderá aclarar muitas dúvidas e inspirar futuras ações, fundamentais para o exercício de
reflexão sobre a curricularização da extensão, promissora para as aproximações entre a universidade e a
comunidade externa.
Assim, convidamos a todos(as) para participar da roda de conversa “Experiências e desafios da
curricularização da extensão nos cursos de Arquitetura e Urbanismo”, vinculadas à PROEX-UFJF, que
contará com a presença dos seguintes convidados:
Prof. Fabio Velame (Professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA e do Programa de Pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo, PPG-AU/UFBA, Salvador)
Prof.ª Regina Varella (Professora e Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFAMINAS,
Muriaé)
Prof. Fernando Lima (Professor do DPRT-FAU-UFJF e Professor Visitante na Pennsylvania State University,
Pennsylvania, EUA)
Data: quinta-feira, 15 de julho de 2021, às 16:30
Link do Google Meet: https://meet.google.com/mjw-wqpp-sgt

O evento será destinado à comunidade acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo FAU-UFJF, bem
como aos professionais docentes externos à UFJF.

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

15/07/2021 15/07/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Google Meet: https://meet.google.com/mjw-wqpp-sgt

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

I Workshop Didático em Planejamento Urbano e Regional: As Cidades em Debate

Luciane Tasca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Na intenção de promover atividades extensionistas com os alunos da disciplina AUR 051, Planejamento
Urbano e Regional da FAU/UFJF, elaborou-se este I Workshop, cujo caráter consiste no aprofundamento da
discussão sobre o tema, trabalhando um determinado assunto de maneira mais prática. A dinâmica consistirá
em dois momentos, 1) encontro com os estudantes matriculados na disciplina AUR051 no primeiro semestre
de 2021, para discussão dos assuntos e referências práticas a serem apresentadas; 2) exposição e debate
com o público externo.
A expectativa é dar início à prática extensionista dentro das disciplinas, buscando estreitar os laços entre a
instituição e a sociedade.

Contato do Coordenador(a)

LUCIANE.TASCA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

05/08/2021 19/08/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Plataforma Meet_ERE_AVA

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

1a Reunião Aberta GEPLAN: planejamento participativo

Luciane Tasca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O GEPLAN, vem desenvolvendo estudos sobre a realidade urbana e regional dos municípios brasileiros. A
oportunidade de aprofundar conhecimentos e trocar experiências e promover análises críticas fundamentadas,
é o grande motivados do grupo de estudos.
Nesta série de Reuniões Abertas, a intenção é promover o contato com o público externo, estudantes
sobretudo, que não fazem parte do grupo, mas também a sociedade em geral, divulgando e conscientizando
sobre a importância do planejamento urbano para as cidades.

Contato do Coordenador(a)

LUCIANE.TASCA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

28/07/2021 28/07/2021

Data Fim

2

Carga Horária

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

II Seminário da Zona da Mata e Campo das Vertentes sobre LGBTfobia e Cidadania LGBTQI: Políticas
Públicas e Direitos Humanos

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O II SEMINÁRIO DA ZONA DA MATA MINEIRA E CAMPO DAS VERTENTES SOBRE LGBTQIFOBIA E
CIDADANIA LGBTQI+: Políticas Públicas e Direitos Humanos, ocorrerá todas as quintas-feiras de agosto,
dias 05, 12, 19 e 26, sempre as 19h, no Canal do Youtube do CeR-LGBTQI+ da UFJF O evento parte da
metodologia de conferências e mesas redondas, com especialistas e ativistas LGBTQI+ sobre os temas.
O objetivo do evento é oportunizar a articulação e a produção de encontro de diversas pessoas, ativistas,
coletivos, entidades e instituições públicas e privadas, além de estudantes de graduação e pós-graduação,
para debater políticas públicas e direitos de LGBTQI+, como pensar no desenvolvimento de ações
permanentes de combate a LGBTQIfobia e respeito à diversidade sexual na cidade de Juiz de Fora. Assim, o
público-alvo do evento é todo aquele ou aquela pessoa, seja estudante de graduação, pós-graduação, TAE,
docente, ativistas e comunidade em geral que tenha algum relação, envolvimento ou se identifique com a
temática do Seminário.

Contato do Coordenador(a)

MAJODU@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

05/08/2021 26/08/2021

Data Fim

12

Carga Horária

Faculdade de Serviço Social

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

Fundamentos teóricos e relação com a prática médica de diferentes vertentes da psicologia

Elisa Rodrigues Seabra

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

devido a variedade de vertentes existente em psicologia, é importante o conhecimento dessas para sucesso
na indicação e tratamento. Importante, também para aplicação no dia a dia do medico.

Contato do Coordenador(a)

SEABRAELISA@HOTMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

09/08/2021 09/08/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Zoom

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

Live: Oferta de disciplinas que não estavam sendo oferecidas no curso de Educação física durante o ERE -
Período Intensivo e Período Suplementar

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Objetivo deste evento é apresentar informações importantes  sobre a oferta de disciplinas que não estavam
sendo oferecidas no curso de Educação física durante o ERE, Período Intensivo e Período Suplementar.
Ocorrerá pelo You Tube, canal da Atlética Monkila.
Também será aberto espaço para debate com a platéia, tira dúvidas e esclarecimentos.

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

06/08/2021 06/08/2021

Data Fim

2

Carga Horária

You tube

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

Oficinas de Economia e Arte

Silvinha Pinto Vasconcelos

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

Os objetivos do Projeto Economia e Arte são, por um lado, contribuir no aprimoramento do ensino de
Economia no Ensino Médio e, por outro, incrementar a motivação pelo aprendizado por parte dos graduandos
em Economia. Esta proposta vem de um caminho apontado na literatura acerca do uso da arte para o ensino
da Economia, tendo então amplo suporte nas pesquisas sobre aprendizado ativo.  O campo de trabalho no
Ensino Médio é na Paineira Escola Waldorf em conjunto com estudantes de Economia da UFJF, mas pode se
expandir para demais escolas que queiram participar futuramente do projeto. Os encontros são quinzenais, on
line por conta da pandemia e de cerca de uma hora e meia. Para maiores informações envie mensagem para
o email grupo.anthropos@ufjf.edu.br

Contato do Coordenador(a)

SILVINHA.VASCONCELOS@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

24/08/2021 30/11/2021

Data Fim

14

Carga Horária

Google meet Classroom

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

Laços de Família: Uma abordagem odontológica do aleitamento materno

Gracieli Prado Elias

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O Encontro ”Laços de Família: Uma abordagem odontológica do aleitamento materno“  será um evento
totalmente on-line e gratuito, de iniciativa do Projeto de Extensão: Integrando o Saber – Atenção
Odontopediátrica no ambiente hospitalar, desenvolvido por discentes de Odontologia da UFJF, sob
coordenação da Profª Gracieli Prado Elias. Esse encontro tem como objetivo divulgar a importância e os
benefícios do incentivo e promoção do aleitamento materno. Serão realizadas palestras expositivas sobre os
benefícios do aleitamento materno e sua importância para o desenvolvimento infantil. Serão abordados
conceitos como saúde integrativa, dentro de uma ótica holística, mostrando as evidências científicas que dão
base para a promoção do aleitamento materno, visando à promoção do bem-estar, saúde e qualidade de vida
das mães assim como dos bebês. O encontro contará com a participação de profissionais que adotam o apoio
e a promoção do aleitamento materno na prática com pacientes. O público-alvo do evento serão alunos de
graduação e pós-graduação em Ciências da saúde e profissionais da área da saúde. Haverá sorteio de
brindes. O Encontro acontecerá nos dias 23 e 24 de Agosto de 2021, de 18h às 20h, na Plataforma Youtube,
no canal do Projeto de Extensão Integrando o Saber da UFJF. Será emitido certificado de participação e as
inscrições poderão ser realizadas pelo instagram do Integrando o Saber, @integrandoosaberufjf, a partir do
dia 16 de agosto de 2021, onde todas as instruções estarão disponíveis.

Contato do Coordenador(a)

GRACIELIPED@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

23/08/2021 24/08/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Plataforma Youtube

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

I Encontro em Comemoração ao Dia do Nutricionista - Curso de Nutrição/UFJF

Michele Pereira Netto

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Trata-se de um Encontro em Comemoração ao Dia do Nutricionista, na qual serão discutidos os desafios e
expectativas da profissão.

Contato do Coordenador(a)

MICHELE.NETTO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

25/08/2021 25/08/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Online

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

III Encontro Regional Mineiro de Ensino de Ciências Sociais

Rogeria Campos De Almeida Dutra

DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O evento tem como objetivo proporcionar espaço de divulgação, reflexão e integração de graduandos, pós-
graduandos, pesquisadores no campo das Ciências Sociais e professores das redes estadual e particular que
estão envolvidos com o ensino das Ciências Sociais no Ensino Médio através da disciplina Sociologia. Com a
participação de pesquisadores da área, bem como professores de Sociologia no Ensino Médio das redes
pública e privada o evento será composto por mesas redondas, grupos de trabalho e oficinas que pretendem
discutir a produção de materiais didáticos, a experiência profissional e seus desafios, bem como as pesquisas
no campo das ciências sociais envolvidas com o ensino e com o Ensino Médio. Local: Plataformas Online
Google Meet e Youtube.  Período: 9, 10 e 11 de novembro de 2021. Horário: 10h as 22h

Contato do Coordenador(a)

RCADUTRA@UOL.COM.BR

Campus

JF

Data Início

09/11/2021 11/11/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Plataformas Online: Google Meet e Youtube

Local Realização

70

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

LIVE: Fluxo de atendimento à pessoa com Fissura Lábio Palatina.

Janaina Cristina Gomes

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo deste evento de extensão é informar a população sobre o fluxo de atendimento à pessoa com
fissura lábio palatina no município de Governador Valadares-MG. Foram convidadas, para uma mesa
redonda, a Secretária Municipal de Saúde do município de Governador Valadares Caroline Martins Sangali e
a aluna do curso de Odontologia da UFJF-GV Emilly Dutra Amaral Meggiolaro, que possui fissura lábio
palatina. A moderadora do evento será a professora Janaína Cristina Gomes professora do curso de
odontologia da UFJF-GV e coordenadora do projeto de extensão em interface com a pesquisa Sorriso do
Amanhã. Toda equipe do projeto Sorriso da Amanhã estará envolvida na execução do evento. Sua divulgação
será realizada pelas redes sociais, e-mails e Whattsapp. O público alvo são docentes, técnicos administrativos
e discentes da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares e de outras Instituições
de ensino superior, além da comunidade em geral. O evento acontecerá pela plataforma You Tube no dia 26
de agosto de 2021 as 19:30.

Contato do Coordenador(a)

JGOMES.ORTODONTIA@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

26/08/2021 26/08/2021

Data Fim

1

Carga Horária

INSTAGRAM

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

II Minicurso de Farmacologia

Mariana De Almeida Rosa Rezende

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O minicurso trata-se de uma iniciativa de estudantes de diferentes cursos de graduação na área de saúde da
Universidade Federal de Juiz de Fora – campus Governador Valadares, que já se encontra em sua segunda
edição do evento. O minicurso tem como objetivo proporcionar a possibilidade de ampliar os conhecimentos
sobre a disciplina de Farmacologia, através de palestras ministradas de maneira online, gratuitas e com
emissão de certificados, para que os participantes possam enriquecer o currículo e aumentar o domínio
acerca de temas do cotidiano de profissionais de saúde. O público alvo são estudantes e profissionais da área
de saúde de diversos locais do mundo que tenham o interesse em atualizar seus conhecimentos nos
mecanismos farmacológicos aos quais as mais diversas classes farmacológicas atuam. Também será
abordado acerca da prática baseada em evidências científicas no contexto da pandemia da COVID-19, tema
crucial para a formação de profissionais de saúde com pensamento crítico, reflexivo, comprometido com a
ciência e com a segurança de seus pacientes. Além disso, nesta edição do minicurso os inscritos poderão
submeter resumos de trabalhos relacionados ao tema do evento para exposição e até mesmo apresentação
oral transmitida ao vivo. O minicurso terá duração de 20 horas, organizado em 3 dias de evento.

Contato do Coordenador(a)

MARIANAARREZENDE@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

24/09/2021 26/09/2021

Data Fim

20

Carga Horária

O minicurso será ministrado online, utilizando-se a plataforma Google Meet com retransmissão para o
YouTube.

Local Realização

20000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ECOS NO CINEMA - PRIMEIRO CICLO DE DEBATES CINEMA E LITERATURA

Carlos De Faria Junior

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente o ciclo pretende discutir identidades apresentadas na obra "Notre Dame de Paris" e analisar,
através do debate, continuidades e rupturas com a realidade atual.
Duas identidades se destacam nessa análise: o deficiente físico e sua relação com a sociedade, identificados
na figura de quasímodo; e os "Sans Papiers" e a "Cour des Miracles", destacados na obra de Hugo por
Esmeralda, Clopin e Gringoire.
Os dois primeiros debates partem, respectivamente, de um filme sobre a obra de Hugo e um musical sobre a
mesma obra do ano de 1998, tendo por base o caminho percorrido da pré modernidade até à atualidade. O
último debate, sobre o documentário "A margem da imagem", realizará a mesma discussão em caminho
invertido.

Contato do Coordenador(a)

JUNIORCFJR@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

20/08/2021 03/09/2021

Data Fim

12

Carga Horária

Google Meet/ Youtube

Local Realização

156

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Introdução à Antroposofia

Silvinha Pinto Vasconcelos

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O propósito do encontro é nos acercar de um debate em torno da validade do pensamento antroposófico e o
necessário elo entre o conhecimento acadêmico, propondo-se um paradigma no qual a Antroposofia se
insere.  Este paradigma encontra sua influência no pensamento alemão, em especial na obra científica de
Goethe. De certa forma, esse caminho nos leva a uma genealogia das ideias por ele apresentadas.

Aponta-se, então, o desenvolvimento de conceitos-chave que perpassam o fundamento filosófico da obra de
Rudolf Steiner. A partir disso, explicitaremos como Rudolf Steiner percebia que as conquistas filosóficas
alcançadas por ele deveriam ter um aspecto eminentemente aplicável à vida cultural humana e partindo dessa
premissa é que ele aponta indicativamente uma estrutura geral sobre a qual se funda a Pedagogia Waldorf,
situando-a em seu surgimento histórico.

Chegando a este ponto, deve-se caracterizar a Pedagogia Waldorf em seus fundamentos psicológicos e
metodológicos como uma forma pedagógica que está baseada no conhecimento das fases de
desenvolvimento infanto-juvenil cuja meta é a harmonização entre pensar sentir e querer, ou dito de outra
forma, a formação humana integral – cognição, sensibilidade e espiritualidade.

Em consonância com esta meta e com a filosofia que a sustenta, o currículo e a forma de elaborá-lo traz
outrossim considerações sobre qual deveria ser o papel da ciência, da arte e da espiritualidade no
desenvolvimento humano.

Concluímos com a pergunta que orienta os trabalhos pedagógicos os quais apontam na direção de uma
educação para o desabrochar de um ser humano autônomo em suas atividades e relações de forma que seja
propiciada um espaço de autoeducação em sua vida adulta.

As informações do evento estão em https://www2.ufjf.br/anthropos/eventos-2/eventos/

Contato do Coordenador(a)

SILVINHA.VASCONCELOS@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

11/09/2021 11/09/2021

Data Fim

1

Carga Horária

Ambiente Virtual pelo zoom

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

Antroposofia e pesquisas acadêmicas

Silvinha Pinto Vasconcelos

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O objetivo dos ciclos iniciais de palestras do grupo Anthropos é propor um debate em torno da validade do
pensamento antroposófico e o necessário elo entre o conhecimento acadêmico, em um paradigma no qual a
Antroposofia se insere.  Este paradigma encontra sua influência no pensamento alemão, em especial na obra
científica de Goethe. O público alvo são discentes, docentes e integrantes da comunidade interessados na
disseminação do pensamento e das praticas  antroposóficas. São apresentadas as linhas gerais das ideias do
tema e depois abre-se para perguntas.

Contato do Coordenador(a)

SILVINHA.VASCONCELOS@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

17/09/2021 17/09/2021

Data Fim

1

Carga Horária

Ambiente virtual pelo Zoom

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

2a Reunião Aberta GEPLAN: interseccionalidade no planejamento urbano

Luciane Tasca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O GEPLAN, vem desenvolvendo estudos sobre a realidade urbana e regional dos municípios brasileiros. A
oportunidade de aprofundar conhecimentos e trocar experiências e promover análises críticas fundamentadas,
é o grande motivados do grupo de estudos.
Nesta série de Reuniões Abertas, a intenção é promover o contato com o público externo, estudantes
sobretudo, que não fazem parte do grupo, mas também a sociedade em geral, divulgando e conscientizando
sobre a importância do planejamento urbano para as cidades.

Contato do Coordenador(a)

LUCIANE.TASCA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

26/08/2021 26/08/2021

Data Fim

2

Carga Horária

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

Inventário participativo e o direito à cidade

Mariana Dominato Abrahao Cury

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A palestra “Inventário Participativo e o direito à cidade” será ministrada pela geografa e professora Simone
Scifoni, que possui trabalhos relevantes em defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Na oportunidade, a
professora apresentará a experiência com o projeto “Inventário Participativo de Referências Culturais:
Minhocão contra gentrificação”, organizado em função das discussões sobre a revalorização das áreas
centrais da cidade de São Paulo.
Objetiva-se, com essa discussão, apresentar potencialidades do instrumento de “Inventário Participativo”, a
partir da noção de referências culturais, as quais situam os diversos grupos sociais em dado tempo e espaço,
permitindo que, a partir de objetos, práticas e lugares, atribua-se valores e significados ligados à memória e
identidade social. A experiência com o Minhocão apresenta também a importância dos pilares de formação
profissional, já que é resultado de projetos de extensão e pesquisa realizados no âmbito da Universidade
Metodista de São Paulo, sob a coordenação da professora Simone. E contribui para a mobilização e
engajamento do corpo discente desta Universidade, em especial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a
fim de que possamos estabelecer grupos de estudo e projetos que discutam e apliquem o instrumento do
Inventário Participativo no município de Juiz de Fora.
O evento acontecerá a partir de plataforma virtual, a qual será informada no momento da divulgação do
evento, será aberto ao público em geral e fará parte do calendário acadêmico da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, estando inserindo na agenda de ações da Semana do Calouro, do semestre de 2021-03. Ocorrerá
no dia 25 de outubro, segunda-feira, às 18h.

Contato do Coordenador(a)

MARIANADACURY@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

25/10/2021 25/10/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Ambiente virtual (YOUTUBE - CANAL FAU)

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

INNOVAUHT - simpósio tecnológico!

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Temos um encontro marcado no dia 16 de setembro às 14:00h. No evento contaremos com a participação de
renomados pesquisadores nacionais e internacionais, bem como com empresas especializadas na área.
Serão ao todo 4 horas de palestras on-line e gratuitas.
Inscrições no site:
https://www.inovaleite.com/innovauht

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

16/09/2021 16/09/2021

Data Fim

4

Carga Horária

on-line

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

VIII Semana de Letras: Linguagem e Política

Rogerio De Souza Sergio Ferreira

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Organizado por discentes da graduação e pós, a VIII Semana de Letras propõe uma reflexão sobre a temática
"Linguagem e Política", através da apresentação de trabalhos e realizações de mesas-redondas e
conferências. Aberto ao público em geral, o evento ocorrerá no modo remoto no período de 18/10/21 a
22/10/2021. Informações adicionais podem ser obtidas no site institucional da FALE, no endereço
https://www2.ufjf.br/faclet/

Contato do Coordenador(a)

ROGERIOSSFERREIRA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

18/10/2021 22/10/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Faculdade de Letras

Local Realização

700

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Associação Atlética Acadêmica da Educação Física - Monkila: II Webinário em Educação Física UFJF-GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetivo: Apresentar e debater assuntos relacionados à atuação do profissional de educação física na
atualidade. Metodologia: Palestras e bate papo via YouTube acerca do tema central.
Público alvo: Alunos e profissionais de Educação Física.
Data: 11/09, 18/09 e 25/09 de 2021.
Horário: 14as 16 horas.
E-mail comissão organizadora: webinarioeducaufjfgv@gmail.com

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

11/09/2021 25/09/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Canal da Monkila no YouTube

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

Ideathon: Gestão, Inovação e Saúde

Nadia Carvalho

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Ideathon: Gestão, Inovação e Saúde é uma iniciativa  do Setor de Inovação, Empreendedorismo e
Transferência de Tecnologia, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF-Campus Governador
Valadares; e do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, doravante denominado,
CRITT/UFJF, que busca selecionar e valorizar soluções inovadoras dentro do ambiente acadêmico da
universidade. Este Ideathon tem por caraterística ser uma maratona para o desenvolvimento de projetos de
solução tecnológica que sejam inovadoras e utilizáveis, especialmente para a área da saúde.

Contato do Coordenador(a)

NADIALAVRAS@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

07/10/2021 10/10/2021

Data Fim

33

Carga Horária

On-line

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 CICLO DE PALESTRAS DO GRUPO DE ESTUDOS DO PROJETO IDOSOS EM MOVIMENTO
MANTENDO AUTONOMIA (GEPRrIMMA- JF)

Luis Carlos Lira

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O I CICLO DE PALESTRAS DO GEPrIMMA com o tema  “Lazer e Atividades Físicas para Idosos em Tempos
de Pandemia” tem como objetivo discutir e apresentar as dificuldades e as soluções encontradas  no campo
do Lazer e das Atividades Físicas para a continuidades das ações com os  idosos.
PROGRAMAÇÃO:
27 DE SETEMBRO
PALESTRA 1: Idosos em Movimento: Mantendo a Autonomia/UERJ: da origem aos tempos atuais.
PALESTRA 2: Adaptação da Extensão Universitária em Tempos de Pandemia: caso do Projeto Idosos em
Movimento – Mantendo a Autonomia (IMMA/UERJ).
28 DE SETEMBRO
PALESTRA: Vinte anos integrando ensino, pesquisa e extensão: o Programa PREV-Quedas da Universidade
Federal  Fluminense.
29 DE SETEMBRO
PALESTRA: Efeito do exergames na navegação espacial de idosos.

Contato do Coordenador(a)

LUISCARLOSLIRA@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

27/09/2021 29/09/2021

Data Fim

6

Carga Horária

FAEFID

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

Simpósio InCFEx

Mateus Camaroti Laterza

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

Simpósio InCFEx.
Evento gratuito e com certificado.
Dias 09, 10 e 11 de novembro de 2021, das 19 às 21h.
Inscrições até o dia 09 de novembro de 2021, às 16hs, pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/1dygvDyUbGZN2gYC9KTDi8THg8yCBiJgbsXZQ6sDViI0/edit
A transmissão será realizada pelo canal do youtube do InCFEx:
https://www.youtube.com/channel/UCX0XzlLWYZa_0R-zRMgWQEw
Objetivo: Discutir o impacto do exercício físico na saúde.
Obs.: O certificado será emitido para a pessoa que realizar a inscrição e assinar, no mínimo, duas das três
listas de frequência que serão disponibilizadas nos dias do evento. Essas listras serão disponibilizadas,
somente, ao longo da transmissão ao vivo, via chat do canal. Note que, o certificado será enviado pelo e-mail
descrito no ato da inscrição até 90 dias após o término do evento.
Contatos: E-mail: simposioincfex2021@gmail.com. Instagram: @InCFEx
Programação Completa

09 de novembro

19:00 às 20:00 - Mesa redonda: Comportamento autonômico e cardiovascular durante o exercício físico.
Moderadores: Msdo. Edurado Cardoso Vidigal.
19:00 às 19:25 - Palestra: Reflexo pressor ao exercício físico.
Palestrante: Msdo. Nacipe Jacob.
19:25 às 19:50 - Palestra: Controle autonômico cardíaco durante e após o exercício físico.
Palestrante: Drda. Tamiris Schaeffer Fontoura. (06/10)
19:50 às 20:00 - Debate.

20:00 às 21:00 - Mesa redonda: Capacidade funcional e cirrose hepática.
Moderadora: Msda. Sara Gomes de Souza.
20:00 às 20:15 - Palestra: Capacidade funcional em pacientes com cirrose hepática.

Contato do Coordenador(a)

MATEUSLATERZA@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

09/11/2021 11/11/2021

Data Fim

6

Carga Horária

Remoto, pelo canal do Youtube do InCFEx: https://www.youtube.com/channel/UCX0XzlLWYZa_0R-
zRMgWQEw

Local Realização

700

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Semana do Calouro 2021.3

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Promovido todos os períodos pelo Centro Acadêmico do Curso da Arquitetura e Urbanismo (CACAU), o
presente evento será realizado por meio de uma série de apresentações e oficinas, ministradas pelo corpo
docente e discente da FAU UFJF, a fim de acolher estudantes ingressantes e à comunidade em geral,
apresentar o corpo docente, a estrutura da Faculdade, os laboratórios, tirar dúvidas e confraternizar nesta
nova etapa. A recepção dos calouros deste semestre ocorrerá na primeira semana de aula do terceiro
semestre de 2021, entre os dias 18 e 22 de outubro, contando com apresentações, oficinas, aula inaugural e
gincana para a descontração. Tais atividades/oficinas tem por finalidade propiciar momentos e oportunidades
para que os ingressantes se conheçam e interajam ao mesmo tempo em que são apresentados às pesquisas
e a tudo que a faculdade tem a oferecer, oportunidade essencial na formação discente.

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

18/10/2021 22/10/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Através das plataforma Google Meet e Zoom.

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

I Simpósio On-line de Reabilitação Oral e Estética

Rodrigo Furtado De Carvalho

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O I Simpósio Online de Reabilitação Oral e Estética da LAROE será desenvolvido pela Liga Acadêmica de
Reabilitação Oral e Estética (LAROE), composta por alunos do curso de Odontologia da Universidade Federal
de Juiz de Fora- Campus Avançado Governador Valadares e sob orientação do Prof. Dr. Rodrigo Furtado de
Carvalho.O evento será gratuito e terá como objetivo desenvolver, promover e difundir conhecimentos na área
da reabilitação Oral e Estética, valorizando o trabalho interdisciplinar pautado em princípios científicos. O
simpósio será apresentado na modalidade online, através da plataforma de vídeos Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCztQJvT46kYl3fQHyH3vHOA/featured) e garantirá a certificação de 6
horas aos participantes. O evento será realizado no dia 28 de outubro de 2021 e ocorrerá em dois turnos,
durante a tarde, de 14 às 17 horas e, durante a noite, das 18 às 21 horas. Com aulas virtuais com duração de
01 hora, seguidas de 15 minutos para perguntas. A 1ª palestra às 14 horas, será ministrada pelo Prof. Dr.
Eduardo Pellizzer, com o tema “Uso contemporâneo do Sistema CAD/CAM. Da prótese convencional à
prótese implantossuportada”. A 2ª palestra às 15 horas e 30 minutos, será ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo
Tesch, com o tema “ATM- Capacidade Adaptativa e Estabilidade Ortopédica”. A 3ª palestra às 18 horas, será
ministrada pelo Prof. Dr Leandro Hilgert, com o tema “Infiltração Resinosa com finalidade estética: princípios e
aplicação clínica”. Finalmente, a 4ª palestra às 19 horas e 30 minutos será ministrada pelo Prof. Dr. Rafael
Morais, com o tema “A odontologia do Instagram é minimamente invasiva?”. Mais informações relacionadas
aos professores palestrantes e sobre o evento estão presentes no Instagram @laroeufjfgv
(https://www.instagram.com/laroeufjfgv/).

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.CARVALHO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

28/10/2021 28/10/2021

Data Fim

6

Carga Horária

On-line

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

CONFERÊNCIA DA SEMANA DE ACOLHIMENTO PPGE-UFJF: POLÍTICA DE COTAS NA PÓS-
GRADUAÇÃO: REPARAÇÃO, EQUIDADE E JUSTIÇA

Ana Rosa Costa Picanco Moreira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

A CONFERÊNCIA "POLÍTICA DE COTAS NA PÓS-GRADUAÇÃO: REPARAÇÃO, EQUIDADE E JUSTIÇA",
SERÁ PROFERIDA PELA PROFA. DRA. MARIA NILZA DA SILVA (UEL) E MEDIADA PELO PROF. JULVAN
MOREIRA (UFJF). O EVENTO FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA  DE ACOLHIMENTO PPGE-
UFJF E   TEM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS ACERCA
DA TEMÁTICA DAS COTAS NA UNIVERSIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS. A PALESTRA SERÁ
TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE DA FACED-UFJF, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 19
HORAS.

Contato do Coordenador(a)

ANAROSAMAIO6@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

20/10/2021 20/10/2021

Data Fim

2

Carga Horária

CANAL DO YOUTUBE  DA FACED-UFJF

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

Congresso de Infectologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Introdução: A infectologia é a especialidade médica que se ocupa do estudo, prevenção, diagnóstico e
tratamento de doenças infecto-parasitárias, que, embora muitas vezes negligenciadas, ainda são
significativamente presentes no Brasil, sobretudo em regiões menos desenvolvidas. Além disso, a
especialidade atua na prevenção e controle de infecção hospitalar e de pandemias. Assim, com a pandemia
da COVID-19, a infectologia ganhou mais destaque. Portanto, nota-se a relevância do debate acerca da
própria especialidade, bem como dos temas incluidos em seu campo de atuação.

Justificativa: Considerando a significativa presença de doenças infecto-parasitárias no Brasil e o contexto
atual de pandemia, é relevante enfatizar a importancia da infectologia e impulsionar o estudo de temas de
grande relevância na formação médica no atual cenário nacional, que serão abordados no evento, como:
Aspectos Gerais da Residência e Carreira Médica em Infectologia; Sequelas Pós-Infecção por COVID-19;
Negligência de ISTs em Tempos de Pandemia – HIV e Sífilis; Hepatites vitais; Meningites Bacterianas;
Malária; Surto de Casos de Mucormicose; Estratégias Inovadoras para o Controle de Bactérias
Multirresistentes; Infecções Associadas à Assistência à Saúde.

Objetivo: Discutir temas relevantes da Infectologia, com foco no cenário nacional e municipal, contribuindo
para a formação profissional dos acadêmicos de medicina.

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

21/10/2021 23/10/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Virtual

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

EVENTO INTEGRADOR UFJF-GV/UNIPAC -GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetivo: Incitar debate sobre a temática da Saúde Collletiva a partir das peerspectivas de Atividade física e
câncer e avaliação funcional.

. Metodologia: Conteúdo exploratório via palataforma digital google meet.

Público alvo: Alunos do curso de Educação Física da UFJF- GV e da UNIPAC GV e membros externos

Data: 19//10//21 21 horas Heenrique Mansur
Data: 22/10 19 horas. Beatriz Magalhaes Pereira
Meirele Rodrigues Gonçalves
E-mail comissão organizadora: liegedornellas@yahoo.com.br

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

19/10/2021 22/10/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Google Meet

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

Dietas restritivas: O comer emocional e o comer intuitivo

Pedro Henrique Berbert De Carvalho

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O mês de Outubro é marcado por duas importantes iniciativas no campo da saúde. No dia 11 de outubro
temos o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, data instituída pela Lei 11.721/2008 com o objetivo de
conscientizar a população brasileira dos riscos que o estigma de peso acarreta à saúde e da importância que
prevenir que os cidadãos do país tornam-se obesos. Outra importante iniciativa é a Semana de
Conscientização contra o Estigma de Peso que tem como intenção informar a comunidade sobre os impactos
na saúde dos estereótipos, preconceitos e atitudes negativas frente à obesidade.
Neste contexto, surge a proposta de um evento de extensão, como ação contínua proposta pelo projeto de
extensão intitulado "Intervenção preventiva e educativa em distúrbios de imagem corporal e transtornos
alimentares em jovens universitários" e tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o comer emocional
e o comer intuitivo, temas que possuem grande relação com a obesidade e o estigma de peso. A literatura
científica assevera os prejuízos de uma dieta restritiva e assevera a importância do reconhecimento de
padrões alimentares, como o comer emocional e o comer intuitivo. Um dos caminhos frutíferos é o
reconhecimento desses padrões pela comunidade, em especial, sobre a abordagem comer intuitivo, que tem
demonstrado inúmeros benefícios à saúde das pessoas. Portanto, este evento de extensão tem como
proposta apresentar os conceitos de comer emocional e comer intuitivo para a comunidade, no intuito de
informar as pessoas sobre tais temas.
O evento ocorrerá online, aberto a comunidade, gratuito e será transmitido por plataformas digitais como
Youtube e Instagram. Ocorrerá no dia 05 de outubro de 2021 às 18h30, com duração de 2 horas. Serão
realizadas inscrições por meio do Google Formulários para controle e posterior certificação dos participantes.
Para mais informações entre em contato pelo e-mail pedro.berbert@ufjf.edu.br ou pelo telefone (33) 99114-
3073.
Coordenador do evento: Pedro Henrique Berbert de Carvalho.

Contato do Coordenador(a)

PEDRO.BERBERT@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

05/11/2021 05/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online

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

A influência da espiritualidade na saúde do idoso.

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A espiritualidade envolve a busca pelo sentido da vida, o que a torna essencial para a promoção e
recuperação da saúde. Aos profissionais da saúde ao cuidar dos idosos, possui papel importante na dimensão
espiritual, pois necessita reconhecer a existência de fenômenos internos do indivíduo, a fim de mobilizar
energia para aumentar a esperança e a motivação em viver. Portanto, se faz necessário  identificar a
influência da espiritualidade na saúde, segundo a percepção dos idosos

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

21/10/2021 21/10/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Google Meeet

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

III Seminário Ecos no Cinema

Carlos De Faria Junior

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Evento organizado pelo Ecos no Cinema (UFJF- campus Governador Valadares), com inscrições gratuitas e o
objetivo de compartilhar conhecimentos, promovendo a integração cultural pelo viés do cinema. O III
Seminário Ecos no Cinema: O cinema político de Silvio Tendler acontecerá, virtualmente, nos dias 25/10 a
29/10/2021, com a presença do cineasta para Roda de Conversa franca e livre. Evento público.

Contato do Coordenador(a)

JUNIORCFJR@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

25/10/2021 29/10/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Youtube - Canal do Projeto Ecos no Cinema - e Google Meet

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

IX Semana de Igualdade racial

Elizete Maria Menegat

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

OBJETIVO GERAL
Com o tema "Raça e nação na origem da política social: união e resistência dos trabalhadores negros”, o
evento objetiva aprofundar a reflexão histórica em torno da constituição do Estado brasileiro e sua interface
com a questão racial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Estimular a conscientização sobre as origens históricas do racismo e os processos de resistência da
população negra.
-Contribuir para elevar a consciencia de alunos, professores e  profissionais do Serviço Social sobre as suas
relações  com a população alvo dos programas sociais: uma  maioria negra que se concentra nas periferias
das cidades.
-Aprofundar os elos com os movimentos sociais que lutam contra o racismo.

PROGRAMAÇÃO
Conferência com a Drª Gracyelle Costa Ferreira, professora da ESS/UFRJ e ganhadora do Prêmio Capes de
Teses, 2021, na área de Serviço Social
Data: 22/11
Horário: 19:00
Canal Youtube da FSS

Contato do Coordenador(a)

EMMENEGAT@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

22/11/2021 22/11/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Canal Youtube da FSS

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

Diálogos sobre educação em tempos de pandemia

Elita Betania De Andrade Martins

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O evento tem como objetivo divulgar as pesquisas que vem sendo desenvolvidas sobre a temática educação
e pandemia Covid-19, na Faculdade de Educação.
Serão realizadas 4 mesas, com a participação de diferentes professores, nos dias 26/10,09/11,23/11 e 14/12,
sempre às 18h, no Canal da FACED no Youtube.

Contato do Coordenador(a)

ELITA.MARTINS@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

26/10/2021 14/12/2021

Data Fim

8

Carga Horária

Canal Youtube FACED

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

SIPAD IAD 2021: ENTRELACOS

Isabela Monken Velloso

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O SIPAD é um Seminário Interno de Pesquisa em Artes e Design, realizado no IAD/UFJF. Sua primeira
edição ocorreu em 2008. Ao longo dos anos, este evento vem se configurando como um espaço dedicado à
troca e à partilha de produções de professores e alunos do IAD, buscando-se também, especialmente, nesta
Edição Entrelaços/ 2021, o diálogo com a comunidade externa, sendo um evento on-line, gratuito e aberto ao
público em sua audiência.  Neste ano, teremos a apresentação ao vivo de 17 trabalhos de parcerias
estabelecidas entre professores e alunos nas áreas de Artes, Cinema e Audiovisual, Design, Moda e Música,
ao longo das noites de 11 e 12 de novembro, a partir das 19h. A sétima Edição está sendo conduzida pela
Coordenação de Integração do IAD em parceria com a Aspecto Empresa Júnior (IAD/UFJF). O evento será
exibido no Canal Conecta IAD (https://youtube.com/channel/UChYjVzTmXqFQMJQSaDbQRTA), assim como
mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail coord.integraiad@ufjf.edu.br e no Instagram Conecta IAD
2021. Neste evento, esperamos ter o intimismo, a leveza, a simplicidade e a troca despretensiosa de saberes
em circulação como marcos desse ENLACE. As inscrições ao evento poderão ser feitas pelo formulário
https://forms.gle/Lp8PrgVG6TeboArT8 a partir de 20 de outubro de 2021 até 23h59 do dia 9/11. Os ouvintes
inscritos receberão declaração de participação, conforme orientações descritas no formulário de inscrição. O
evento destina-se ao público adulto, aos interessados em conhecer temas vinculados à Arte e à Cultura, em
abordagens interdisciplinares.

Contato do Coordenador(a)

ISAMONKEN@UOL.COM.BR

Campus

JF

Data Início

11/11/2021 12/11/2021

Data Fim

6

Carga Horária

Evento remoto exibido pelo canal  Conecta IAD no You Tube

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

A Contribuição da Antroposofia na Compreensão do Ser Humano

Silvinha Pinto Vasconcelos

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O Dr. Ronaldo é Médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atua como médico Antroposófico há 40
anos. Presidiu a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica (ABMA Nacional). Atua como coordenador
de grupos biográficos há 25 anos.  Membro do International Trainers Forum (ITF). Moderador do Comitê
Multidisciplinar Antroposófico Brasil (CMA Brasil). Sua palestra versa sobre como a Antroposofia nos auxilia a
compreender o ser humano e tornar o ambiente de formação humana mais saudável.

Contato do Coordenador(a)

SILVINHA.VASCONCELOS@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

05/11/2021 05/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Ambiente virtual Plataforma Zoom

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

Roda de conversa sobre filhos autistas

Stela Cristina Hott Correa

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este evento é uma roda de conversa sobre a chegada de um filho autista e as mudanças familiares para o seu
acolhimento. Seu objetivo é sensibilizar o público participante para as mudanças nas relações familiares
necessárias ao acolhimento da criança autista, assim como dar visibilidade às práticas e aprendizados das
mães em sua interação com a criança autista. Espera-se que a roda de conversa conscientize o público para
a boa convivência entre pessoas neurodiversas e neurotípicas. Estão convidados a participar os familiares de
crianças autistas e com deficiência de Governador Valadares, além de docentes e discentes da UFJF. O
evento ocorrerá por meio de live online, no dia 01/12/2021 às 14h. Os interessados deverão fazer inscrição
pelo Google Formulários. A participação dará direito a certificado. Dúvidas poderão ser atendidas no e-mail no
perfil @aped_ufjfgv.

Contato do Coordenador(a)

STELA.CORREA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

01/12/2021 01/12/2021

Data Fim

2

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

LIBRASWEEN II

Carla Couto De Paula Silvério

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O LIBRASWEEN II tem o objetivo de divulgar a cultura do Halloween e a Cultura Surda, visto que as palestras
e as dinâmicas versam sobre a temática do Halloween por meio de apresentações visuais, utilizando a Libras
e recursos visuais. O evento será virtual e contará com palestras sobre o início da comemoração do
Halloween, apresentação de teatro visual, dinâmicas e concurso de fantasia temática. Para quem não é
sinalizante, haverá interpretação para Libras
Dias do evento: 18 e 19 de novembro entre 16h e 18h30.
Para inscrição e mais informações, acesse o site do evento https://claravillarinho.wixsite.com/librasween
Para falar com a comissão organizadora, entre em contato pelo e-mail librasweenlibras@gmail.com
Comissão organizadora: Wellignton Blendon Pilato, Clara Villarinho, Carla Couto e Hadassa Rodrigues

Contato do Coordenador(a)

CARLA.COUTO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

18/11/2021 19/11/2021

Data Fim

6

Carga Horária

Faculdade de Letras (formato remoto)

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

InnovaWhey - a better whey to learn!

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Temos um encontro marcado no dia 18 de novembro, às 14:00h. Acompanhe também outras novidades pelo
Instagram do Inovaleite. Comece a seguir o nosso trabalho nas redes sociais e mantenha-se atualizado em
relação às ações do Grupo. Temos sempre alguma novidade para te contar!!!!

Contato do Coordenador(a)

RODRIGO.STEPHANI@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

18/11/2021 18/11/2021

Data Fim

4

Carga Horária

on-line

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

Arquitetura, Arte e Ralação

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O presente evento será uma palestra, ministrada por João Uchôa, fundador do escritório Ciclo Arquitetura e
tratará sobre suas vivências e expriências nos 30 anos de carreira, tema do seu livro P.A.11. Visando trazer
uma troca com os alunos da FAU UFJF sobre o cenário de arquitetura e suas experiências, com a finalidade
de potencializar os alunos com o bate papo, a palestra vai contemplar um diálogo sobre seus principais
projetos como Rock in Rio, Bar do Zeca, Hostel da Coca Cola, Cidade do Samba e projetos residenciais e
comerciais.

Contato do Coordenador(a)

RICARDOF.LOPES@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

25/11/2021 25/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Através da plataforma Google Meet + Transmissão ao vivo no YouTube

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

Integração de sistemas de condicionamento de ar em edifícios de grande porte

Carlos Eduardo Da Rocha Santos

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Edifícios complexos e de grande porte demandam sistemas de condicionamento diferenciados, podendo ser
artificiais e/ou naturais. Determinados usos e funções demandam sistemas de condicionamento artificiais que
dependendo da tecnologia, influenciam significativamente o projeto arquitetônico. Cada tecnologia de
condicionamento disponível oferecem vantagens e desvantagens e requerem cuidados e espaços distintos a
serem considerados pelo arquiteto. A palestra explora a escolha dos sistemas de condicionamento artificial e
discute reflexos da adoção de diferentes tecnologias nas soluções de arquitetura em edifícios de grande porte.
Incorpora exemplos reais de forma a elucidar a integração sistemas de condicionamento artificial ao projeto de
Arquitetura.
Fernando Simon Westphal é Professor Associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Possui graduação (1999), mestrado (2003) e doutorado
(2007) em Engenharia Civil pela UFSC, com ênfase em eficiência energética e simulação computacional do
desempenho térmico de edificações. Possui mais de 50 artigos técnicos publicados sobre Eficiência
Energética em Edificações e participação como consultor em mais de uma centena de projetos de edifícios
comerciais de alto desempenho ambiental.

Contato do Coordenador(a)

CARLOS.ROCHA@ARQUITETURA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

18/11/2021 18/11/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Online: https://meet.google.com/ixt-rcot-tfp

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

I Seminário: Prevenção ao Suicídio UFJF-GV

Eulilian Dias De Freitas

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Acontece no dia 10/09/21, a partir das 18h, o I Seminário Prevenção do Suicídio UFJF-GV com o objetivo de
alertar a comunidade acadêmica e os profissionais de saúde do município de Governador Valadares sobre a
importância do manejo cínico e epidemiológico da violência autoprovocada, incluindo a ideação suicida e o
suicídio. O evento será online, com transmissão via Youtube, e gratuito.
O evento contará com as seguintes palestras:
- Epidemiologia da Ideação Suicida e Violência Autoprovocada, ministrada pela Drª. Camila Bahia,
Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva e Doutora em Saúde Pública pela ENSP/Fiocruz;
- Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio, ministrada pela Professora Dr. Elisa Rodrigues Seabra, Médica
Psiquiatra, e pela Professora Sabrina Fonseca Filippi, Psicóloga e Especialista em Saúde Mental e Atenção
Psicossocial;
- Noções de Atendimento a Tentativas de Suicídio, ministrada pelo Capitão Richelmy Murta Pinto, Psicólogo
Clínico e Capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Contato do Coordenador(a)

EULILIAN.FREITAS@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

10/09/2021 10/09/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Online

Local Realização

350

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Posse do Diretório Acadêmico da Educação Física - UFJF/ GV.

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo desse evento é apresentar publicamente a chapa, tomar posse do D.A e iniciar os trabalhos
designados. Sendo realizado online através do youtube do canal da Atlética Monkila.

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

03/07/2021 03/07/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Canal da Atlética no Youtube.

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

Webinário Caminhos para a Curricularização da Extensão na UFJF

Ana Livia De Souza Coimbra

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

AS PRÓ-REITORIAS DE EXTENSÃO (PROEX) E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) REALIZAM NOS DIAS 8 E 9 DE SETEMBRO O WEBINÁRIO
“CAMINHOS PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO”. O EVENTO REMOTO SERÁ TRANSMITIDO
PELO CANAL DA PROEX NO YOUTUBE, DAS 14H30 ÀS 17H30, EM AMBAS AS DATAS. A
PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE É ABERTA À COMUNIDADE ACADÊMICA E NÃO EXIGE INSCRIÇÃO
PRÉVIA.
O OBJETIVO DA INICIATIVA É DEBATER A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS
COMO COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA
UNIVERSIDADE. DENTRE AS CONVIDADAS DO WEBINÁRIO, ESTÃO A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS(UFMG), BENIGNA MARIA DE OLIVEIRA; A DECANA
DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) E PRESIDENTA DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES
DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR, OLGAMIR AMÂNCIA FERREIRA;
E AS DOCENTES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(UFRJ), GISELI BARRETO DA CRUZ; E DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA UFRJ,
MICHELE PEREIRA DE SOUZA; ALÉM DA PROFESSORA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL), ALANA KELLY XAVIER SANTOS.

Contato do Coordenador(a)

ANALIVIA.1002@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

08/09/2021 09/09/2021

Data Fim

7

Carga Horária

Sala RNP, transmitido pelo Canal da PROEX no Youtube

Local Realização

500

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Jornada do Varejo do CEV

Antonio Carlos Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Programação
Dia 09/03/2021

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

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

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

Adolfo Pereira, Gerente Sênior Financeiro e Suprimentos, Petz

Dia 10/03/2021

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

Mariana Suter, Professora e pesquisadora da University of Leeds

Alberto Guerra, Professor e pesquisador no Centro Universitário UniMetrocamp

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

Tatiana Ferrara, Professora Uninove e Presidente da Ferrara Soluzioni

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

Pedro Dias, Presidente da Hub Of Business (HOB)

Contato do Coordenador(a)

ANTONIO.RODRIGUES@FACC.UFJF.BR

Campus

GV

Data Início

09/03/2021 11/03/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Governador Valadares (on-line)

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

Live: Acessibilidade na UFJF

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

FREDERICO.BRAIDA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

25/02/2021 25/02/2021

Data Fim

1

Carga Horária

On-line (Instagram @acessibilidade.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

Primeiro Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades - 2021

Nilson Assuncao Alvarenga

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Festival de Cinema constituído de Mostras Competitivas, debates e oficinas, constituindo-se como espaço de
formação para as comunidades
universitária e não acadêmica no âmbito da cidade de Juiz de Fora e região

Contato do Coordenador(a)

NILSONAA@TERRA.COM.BR

Campus

JF

Data Início

18/10/2021 23/10/2021

Data Fim

240

Carga Horária

A definir

Local Realização

5000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Associação Atlética Acadêmica da Educação Física - Monkila: Curso 'Treinamento de crianças e
adolescentes: saúde e rendimento'

Bruna Oliveira Silva

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O curso com o tema "Treinamento de crianças e adolescentes: saúde e rendimento" tem como objetivo
trabalhar as seguintes temáticas: treinamento a longo prazo, aspectos maturacionais, aspectos fisiológicos,
aspectos psicológicos e prescrição. Será realizado no dia 10 de abril de 2021 às 14 horas através da
plataforma digital google meet.

Contato do Coordenador(a)

BRUNA.SILVA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

10/04/2021 10/04/2021

Data Fim

5

Carga Horária

Plataforma online Google Meet

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

A importância da participação da comunidade acadêmica nos processos de autoavaliação

Sônia Maria Ferreira Azalim

COORDENAÇÃO DO CURSO ENG SANITARIA E AMBIENTAL

COLEGIADO CURSO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

Resumo

Os processos de autoavaliação são muito relevantes para a instituição, uma vez que devem subsidiar o
planejamento com vistas à melhoria dos serviços oferecidos pela UFJF para a comunidade.

Contato do Coordenador(a)

SONIA.AZALIM@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

29/10/2021 29/10/2021

Data Fim

2

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

SIGHT DAY 2021

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Entre os dias 26 e 30 de abril será comemorado o SIGHT DAY, um evento para inspirar atividades individuais
e coletivas em prol do desenvolvimento sustetável, com foco na área de engenharia humanitária. Este evento
será oline e gratuito.

Contato do Coordenador(a)

LUISHENRIQUE.LIMA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

26/04/2021 30/04/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Evento Online

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

Ensino de Sociologia: ontem e hoje

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Essa atividade é uma continuidade dos trabalhos do GT19 - "Teoria, gênero e conhecimento", da SBS 2021 e
preparação para a SBS 2023. Visa mobilizar profissionais e estudantes de Ciências Sociais, promover a
escuta e a experiência, além de pensar a prática docente hoje, os currículos adotados e as possibilidades
disponíveis. É constituído por Lives no instagram com convidados que se dispõem a falar sobre o tema
"Ensino de Sociologia: ontem e hoje".
Duração de 01 hora. Por ser uma atividade contínua, não possui previsão de término.
Agendamentos quinzenais.
Divulgação via blog fernandahcalcantara.blogspot.com e instagram.

Contato do Coordenador(a)

ALCANTARACONSULTORIAS@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

20/07/2021 31/12/2021

Data Fim

20

Carga Horária

instagram fernandahcalcantara

Local Realização

2000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Inglês e francês como línguas francas: consequências para a tradução e a interpretação

Carolina Alves Magaldi

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

A palestra irá discutir como as línguas inglesa e francesa têm sido utilizadas como línguas francas em
contextos de contatos interculturais, detalhando as consequências dessa prática para o campo da tradução e
da interpretação.

Contato do Coordenador(a)

CAROLINA_MAGALDI@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

25/02/2021 25/02/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Faculdade de Letras

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

Vida Profissional em Arquitetura e Urbanismo | 01

Klaus Chaves Alberto

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Este evento tem como objetivo aproximar os estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo com
profissionais que atuam na área. Nesta oportunidade os estudantes poderão conversar sobre questões
específicas da prática profissional que, nem sempre, o meio acadêmico consegue abordar.

Contato do Coordenador(a)

KLAUS.ALBERTO@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

31/08/2021 31/08/2021

Data Fim

2

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

I Simpósio de Genética do Câncer UFJF-GV

Cibele Velloso Rodrigues

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Evento na forma de simpósio on line para transmissão de conhecimento sobre temas atualizados na
oncogenética.

Contato do Coordenador(a)

CIBELE.VELLOSO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

26/04/2021 28/04/2021

Data Fim

15

Carga Horária

on line (virtual)

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

Acústica urbana e o mapeamento de intensidade sonora

Ernani Simplicio Machado

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Palestra proferida pelo Arquiteto Felipe Arlindo Silva, sobre o Mapeamento de Intensidade Sonora como
técnica estratégica aplicada no
planejamento urbanos. O evento prevê 02 horas de duração, abrangendo oratória e debates.

Contato do Coordenador(a)

ERNANI.MACHADO@ARQUITETURA.UFJF.BR

Campus

JF

Data Início

17/11/2021 17/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

https://meet.google.com/qdr-vfks-khb

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

Minicurso de Análise de Conteúdo com apoio do software IRaMuTeQ: combinação de técnicas manuais e
automatizadas

Camila Marques De Carvalho

SEC DA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

O Minicurso Análise de Conteúdo com apoio do software IRaMuTeQ : combinação de técnicas manuais e
automatizadas ocorrerá de forma remota, 08/11/2021, das 14h às 16h. O minicurso possui como objetivo de
ensinar o que é análise de conteúdo, suas técnicas e dicas práticas para as análises manuais e
automatizadas com apoio do software IRaMuTeQ para estudantes que possuam interesse na temática. Será
abordado assuntos como os aspectos conceituais de análise de conteúdo, exemplificação das técnicas e
aplicação do software IRaMuTeQ e espera-se que os estudantes possam aprofundar seus conhecimentos em
estudos futuros.

Contato do Coordenador(a)

CARVALHO.CAMILAM@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

08/11/2021 08/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Remoto

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

Aula e bate papo sobre a atuação do profissional de educação física e os benefícios da atividade física no
desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down(T21)

Andreia Peraro Do Nascimento

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento será uma aula e bate papo online pela plataforma Google meet sobre a experiência de uma
profissional de educação física que trabalha em São Paulo em academias e locais públicos incentivando
pessoas(crianças e adultos)com síndrome de Down(T21) a praticarem atividades físicas. A palestrante Kiki
Faria tem um projeto chamado Ampliar Movimento e tem bastante experiência com as pessoas com T21, é
sempre convidada a palestrar em eventos sobre T21.

Contato do Coordenador(a)

PERAROAN@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

16/11/2021 16/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Plataforma 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

Congresso Acadêmico de Medicina Paliativa e Tanatologia

Herval De Lacerda Bonfante

DEPTO DE FARMACOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Os cuidados paliativos deveriam iniciar assim que se tem o diagnóstico de uma doença que ameace a vida, e
devem abranger não somente o paciente, como toda a família. Ao contrário do que popularmente se pensa, o
paliativismo não é esperar o paciente morrer, não é o que acontece quando não há mais nada o que fazer,
mas é todo um trabalho multidisciplinar para que o paciente tenha dignidade durante o final de sua vida.
Outrossim a tanatologia tem objetivo de humanizar as relações durante o processo de morte, sendo também
integrativo ao paliativismo.
Deste modo, propõe-se a realização de um congresso acadêmico da Liga Acadêmica de Medicina Paliativa
(LAMP) da UFJF campus Governador Valadares em parceria com as ligas acadêmicas de paliativismo de
outras universidades: Liga Acadêmica de Medicina Paliativa (LAMEP) da Universidade Vale do Rio Doce
(UNIVALE), Liga Acadêmica de Tanatologia e Cuidados Paliativos (LATCP) da Faculdade de Medicina do
Vale do Aço (UNIVAÇO), e a Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos (LACPA) da UFJF campus sede.
O congresso contará com palestras e mesas redondas, com participação do público por meio de perguntas.
Data de início: 24/09/2021         Data Fim: 26/09/2021
Horário:
24/09: 18-21h
25/09: 08-11h e 13-16h
26/09: 08-11h e 13-16h
Carga horária: 15 horas
Local da atividade: online, utilizando a plataforma do YouTube.

Contato do Coordenador(a)

HERVAL.BONFANTE@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

24/09/2021 26/09/2021

Data Fim

15

Carga Horária

ON-LINE - utilizando a plataforma youtube

Local Realização

600

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Roda de Conversa: Compreendendo a Classificação Internacional de Doenças e sua importância em
contextos de emergências em saúde pública

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

28/04/2021 28/04/2021

Data Fim

2

Carga Horária

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

I Ciclo de Conferências on line sobre História das Ciências da Linguagem

Fernanda Cunha Sousa

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

As discussões se darão a partir da apresentação de temas previamente definidos, a serem apresentados por
professores de diferentes instituições.
Seguindo o calendário acadêmico de ERE da UFJF, esse evento terá início em 02/06/2021 e término em
23/06/2021, o que nos permitirá 04
encontros, a serem realizados on line, com os seguintes temas:
02/06 - "Os elementos da linguagem segundo os estoicos" - Dr. Fernando Adão de Sá Freitas (Egresso PPG
Linguística/UFJF)
09/06 - "Artes grammaticae de la Antigüedad Tardía: tipos, grupos doctrinales y características" - Julia
Burghini (Universidade Nacional de Córdoba - Argentina)
16/06 - "Os estudos da linguagem na Idade Média: dos últimos romanos aos primeiros humanistas" - Prof. Dr.
Alessandro Beccari (UNESP)
23/06 - "Discurso e metalinguagem em Fernão de Oliveira: a permanência da Antiguidade Clássica?" - Profa.
Dra. Fernanda Sousa (UFJF)
As atividades deste evento se integrarão, mas não estarão restritas à disciplina "História das ciências da
linguagem", ministrada pelo Programa de Pós-graduação em Linguística da UFJF e estão vinculadas ao grupo
de pesquisa CirceA.

Contato do Coordenador(a)

FERNANDA.CUNHA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

02/06/2021 23/06/2021

Data Fim

16

Carga Horária

Universidade Federal de Juiz de Fora

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

Políticas sobre drogas e redução de danos com foco em populações vulneráveis

João Paulo Moreira Rigueira

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Contato do Coordenador(a)

JOAO.RIGUEIRA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

29/07/2021 29/07/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Google Meet

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

VI Roda de Conversa com o ALFABETIZE: cantigas de roda, trava-línguas, poemas, rótulos, jogos e
alfabetização

Luciane Manera Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

A VI Roda de Conversa com o ALFABETIZE tratará do uso dos gêneros textuais cantigas de roda, receitas
culinárias, trava-línguas, poemas e rótulos enquanto recursos para alfabetizar letrando crianças do 1º ano do
Ensino Fundamental, além do uso de jogos para auxiliar no desenvolvimento da consciência fonológica e
fonêmica dos alunos.Serão apresentadas atividades sequenciadas, acompanhadas das habilidades a serem
alcançadas em cada aula junto à turma de alfabetização. O evento é destinado aos alunos do Curso de
Pedagogia,aos membros do grupo de estudos e pesquisa ALFABETIZE, aos profissionais envolvidos com o
PIBID/UFJF (alfabetização) e suas respectivas escolas, aos professores alfabetizadores do Colégio de
Aplicação João XXIII e seus respectivos bolsistas. O evento será realizado online, pela plataforma do google
meet, no dia 19 de agosto de 2021, das 19h às 21h. Contato pelo e-mail: monitoriaalfa@gmail.com

Contato do Coordenador(a)

LUCIANEMANERA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

19/08/2021 19/08/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Sala Virtual do ALFABETIZE - 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

REFORMA PSIQUIÁTRICA E LUTA ANTIMANICOMIAL NO BRASIL

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MARIA.GABRIELA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

29/04/2021 30/04/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Evento 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

Roda de Conversa Ancestralidade e existência - revisitando o passado para a construção do futuro.

Flávia Carvalho Dos Santos

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

A roda de conversa "Ancestralidade e existência - revisitando o passado para a construção do futuro", tem
como objetivo compreender a importância da ancestralidade e da genealogia para o desenvolvimento
individual e coletivo do Brasil. A atividade faz parte do evento "Nossa presença está em todos os lugares:
resistir na re(existência)", que celebra o mês da Consciência Negra na UFJF-GV e é realizado pelo Grupo de
estudos relações raciais, Estado e sociedade (Gerres).

Contato do Coordenador(a)

FLAVIA.CARVALHO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

24/11/2021 24/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Remoto

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

Solicitação e interpretação de exames laboratoriais de rotina em Odontologia

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Tema: Solicitação e interpretação de exames laboratoriais de rotina em Odontologia.
 Público alvo: Estudantes de Odontologia UFJF GV. Realização: Google Meet. Programação:
16/06/2021
16:00 Abertura
16:10 Prof Sibele Aquino - Parcerias universitárias
16::30 - Solicitação e interpretação de exames laboratoriais de rotina em Odontologia - Dr Igor Pereira Matos
de Oliveira
 18:30 - Encerramento.

Contato do Coordenador(a)

SIBELE.AQUINO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

16/06/2021 16/06/2021

Data Fim

2

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

Translation and its Archives: Survival/Afterlife - Tradução e seus arquivos: Sobrevivência/Sobrevida

Carolina Alves Magaldi

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Palestra acerca do papel dos arquivos na formação do tradutor e na atividade tradutória. O papel da tradução
na continuidade e sobrevivência de textos literários.

Contato do Coordenador(a)

CAROLINA_MAGALDI@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

10/08/2021 10/08/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Faculdade de Letras

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

Aspectos éticos e legais do exercício da Odontologia nos dias atuais

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

É importante reconhecer que os problemas éticos surgem no relacionamento pessoal ou nas relações de
trabalho no exercício da Odontologia, provavelmente porque os valores morais dos profissionais não estão
suficientemente interiorizados para que possam agir sempre da forma considerada eticamente correta.
Considerando esse cenário, torna-se importante que desde a graduação os estudantes tenham conhecimento
desse tema, que é crucial no desempenho da profissão.
Assim, esse encontro entre professores e estudantes de odontologia da UFJF GV visa discutir os aspectos
éticos no exercício da Odontologia, com participação de professores que atuam na área.

Data: 19/05/2021
Programação:
18:00 Abertura
18:20 Prof Sibele Aquino - Parcerias universitárias
18:40 - Prof Denis Tales Reis - Ética no exercício da Odontologia nos tempos atuais
21:00 - Encerramento.

Contato do Coordenador(a)

SIBELE.AQUINO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/05/2021 19/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Plataforma online

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

II SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PPGA/UFJF: Desafios e Possibilidades da Pesquisa em
Tempos Adversos

Camila Marques De Carvalho

SEC DA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

CARVALHO.CAMILAM@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

24/05/2021 28/05/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Remoto – plataforma a ser definida

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

Detalhes em anatomia nas abordagens cirúrgicas intraorais

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Em diversas situações clínicas na Odontologia se faz necessária a aplicação de técnicas cirúrgicas para
intervenção terapêutica de diferentes condições intra-orais. Porém, para a correta execução desses
procedimentos, o conhecimento anatômico é altamente necessário, pois, em algumas situações, estruturas
nobres podem estar presentes na área de intervenção cirúrgica. Dessa forma, o objetivo desse evento será
realizar uma discussão das estruturas anatômicas da cavidade oral que podem interferir na aplicação de
técnicas cirúrgicas intra-orais. Dentre os procedimentos cirúrgicos praticados na Odontologia, além da
anestesia, os retalhos, incisão, divulsão entre outras técnicas são críticas para a possível lesão de estruturas
nobres. Estruturas vasculares, nervos e ductos de glândulas salivares encontram-se na região intra-oral.
Dessa forma, o completo conhecimento da presença e localização dessas estruturas auxilia na prevenção de
acidentes cirúrgicos.
Data: 28/07/2021
16:00 - Abertura
16:30 - Parcerias Universitárias - Prof Sibele Aquino
16:50 - Prof Carlos Carranza - Detalhes em anatomia nas abordagens cirúrgicas intraorais
19:00 - Encerramento

Contato do Coordenador(a)

SIBELE.AQUINO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

28/07/2021 28/07/2021

Data Fim

3

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

Seminário Saúde Mental em Tempos de Pandemia

Sabrina Alves Ribeiro Barra

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

REITORIA

Resumo

No dia 10 de outubro comemora-se o dia mundial da saúde mental com objetivo de chamar a atenção, em
escala global, para o cuidado com a saúde mental, incluindo ações, programas e políticas governamentais.
Trata-se de um tema de interesse público, dada a sua transversalidade com diferentes áreas, especialmente
no contexto atual, cujas condições de saúde e saúde mental se mostram agravadas face a pandemia.
Esse contexto pode ser descrito como um dos maiores problemas de saúde pública internacional das últimas
décadas e, por esta razão, a preocupação com a saúde mental da população deve ser intensificada. Um
evento desta magnitude provoca impactos de diferentes ordens, de saúde física, psicológicas, econômicas e
sociais.
A atenção em saúde mental encontra, portanto, grandes desafios neste contexto, perpassando diferentes
setores e níveis da atenção dos sistemas de saúde e da sociedade como um todo. Requer assim, o
fortalecimento das discussões e intervenções na área pela integração de diferentes saberes que garantam um
contínuo de cuidados voltados para o tratamento, a reabilitação, a prevenção e a promoção da saúde mental,
através de políticas públicas.
Com a realização deste evento objetiva-se promover um debate aberto a sociedade que contribua com o
fortalecimento destas discussões. Como objetivos específicos espera-se contribuir com o processo de
integração do CAPS Liberdade HU com a rede de saúde mental do município; contribuir com o processo
formativo dos alunos dos cursos da saúde da UFJF, divulgando o CAPS Liberdade HU para os mesmos;
fomentar a compreensão da saúde mental nos demais serviços oferecidos pelo HU.
O evento terá como tema central a discussão sobre a saúde mental na pandemia. Contará com a participação
de três palestrantes convidados com discussão em formato de roda de conversa. Serão abordados os
seguintes conteúdos a partir do tema central: Estratégias de Atenção Psicossocial na pandemia (Rosane
Jacques – Psicóloga, Gerente do Departamento de Saúde Mental/PJF); Como saber se você está
adoecendo? (David Sender – Psiquiatra, Residência Médica pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ); saúde
mental das mulheres no contexto da pandemia (Larissa Coldibelli, psicóloga, doutoranda em psicologia pela
UFJF). Cada palestrante terá 30 min para exposição e haverá 30 minutos para debates e perguntas dos
participantes. A comissão organizadora fará a mediação e abertura do evento e se organizará para tirar
possíveis dúvidas dos participantes.

Contato do Coordenador(a)

SABRINA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

13/10/2021 13/10/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Evento online

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

Associação Atlética Acadêmica da Educação Física – Monkila: Live “Racismo no esporte: dilemas e
perspectivas para a Educação Física”.

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

20/03/2021 20/03/2021

Data Fim

1

Carga Horária

Canal do You tube

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

I Encontro de Linguística da Libras

Rosani Kristine Paraiso Garcia

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

ROSANI.GARCIA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

20/03/2021 20/03/2021

Data Fim

10

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

Casos clínicos em Odontopediatria

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Tema: Casos clínicos em Odontopediatria
Público alvo: Estudantes de Odontologia UFJF GV. Realização: Google Meet.
Programação:
16/06/2021
16:00 Abertura
16:10 Prof Sibele Aquino - Parcerias universitárias
16::30 - Intercorrências em Odontopediatria - Dra Patrícia Vítor de Souza
18:30 - Encerramento.

Contato do Coordenador(a)

SIBELE.AQUINO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

24/06/2021 24/06/2021

Data Fim

2

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

I SEMANA DA DIVERSIDADE DO ICE-UFJF

Marco Aurelio Kistemann Junior

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O evento I Semana da Diversidade do ICE-UFJF ocorrerá de 25 de agosto de 2021 a 27 de agosto de 2021
de forma online com transmissão no Youtube com a participação de educadores e educadoras. O evento
ocorrerá a cada dia de 10h às 21h com certificação para os participantes. A programação completa está
em:https://www.facebook.com/events/903905330539791
O LINK PARA INSCRIÇÕES:
https://forms.gle/Gif4LvTrmunrstP57   e o evento tem páginas no Facebook e Instagram.

Contato do Coordenador(a)

KISTEMANN1972@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

25/08/2021 27/08/2021

Data Fim

30

Carga Horária

EVENTO ONLINE    GOOGLE MEET E 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

III Semana das Mulheres

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

LUISHENRIQUE.LIMA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

02/03/2021 05/03/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Evento Online

Local Realização

215

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

I JORNADA MÉDICO-ACADÊMICA  DO LESTE MINEIRO: CURRÍCULO E PRODUÇÃO ACADÊMICA

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A I Jornada Médico-Acadêmica do Leste Mineiro surge como iniciativa conjunta de escolas médicas do estado
de Minas Gerais, com o intuito de de discutir e se aprofundar na educação médica, além de expandir o
horizonte dos estudantes de medicina acerca da importância do tripé universitário para a formação de
médicos completos e atentos aos problemas da sociedade.

O evento faz sua primeira edição no ano de 2021, mas com o interesse em se firmar como evento
permanente e ordenador da educação médica mineira, reunindo discentes, docentes e toda a comunidade
acadêmica das escolas médicas.

A pesquisa científica e a extensão universitária são de suma importância no desenvolvimento acadêmico, por
ser geradora de conhecimento. Por meio da ciência é possível construir o saber e enriquecer a experiência
acadêmica dos alunos, além de inserir a prática médica na sociedade civil. Por meio da pesquisa o graduando
possui a oportunidade de provar ou não teorias, buscar respostas, contrapor o senso comum por meio desse
conhecimento. Apesar de não estar presente em todas as Universidades brasileiras, as que a possuem,
produzem alunos diferenciados no mercado de trabalho tendo em vista que propicia a formação de discentes
com capacidade de articular e expor ideias por meio de raciocínio organizado e crítico, mostrando-se
fundamental para a promoção de uma maturidade intelectual.

Discutir sobre a pesquisa e à extensão na formação médica, os caminhos atuais e os novos paradigmas do
ensino médico se faz essencial para atualização dos métodos, objetivos e ordenamentos das escolas
médicas, visando melhoria da graduação médica e a formação de profissionais capacitados, completos e
entendedores das demandas da sociedade.

CRONOGRAMA:

DIA 1 - 16/06
1 - ABERTURA: 18h45min às 19h
2 - PRIMEIRO PAINEL: 19h às 20h
3 - INTERVALO: 20h às 20h15min

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

16/06/2021 18/06/2021

Data Fim

20

Carga Horária

Virtual

Local Realização

500

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Proseando com especialista: Os desafios da adesão ao tratamento farmacológico

Pamela Souza Almeida Silva Gerheim

DEPTO DE FARMACOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A adesão ao tratamento farmacológico é uma etapa fundamental para o uso racional de medicamentos.
Nesse sentido, o projeto de extensão PROSUM irá promover uma palestra, ministrada pelo farmacêutico
William Lucas, mestre em Saúde Coletiva, com o tema: "Os desafios da adesão ao tratamento farmacológico".
O evento será online, via Google Meet, dia 30 de setembro, às 19h, com duração de 2 horas. As inscrições
podem ser feitas pelo link disponível na bio do PROSUM no Instagram (@prosumufjf). A palestra será voltada
para o público geral, com foco em estudantes e profissionais de cursos na área da saúde.

Contato do Coordenador(a)

PMLSOUZ@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

18/11/2021 18/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online (via Google Meet para inscritos)

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 desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência antes e depois da pandemia

Regina Gendzelevski Kelmann

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

REGINA.KELMANN@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

29/01/2021 29/01/2021

Data Fim

2

Carga Horária

YouTube (https://youtu.be/e4hYuXKP62s)

Local Realização

52

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Roda de conversa virtual: Bate papo sobre o momento da notícia da síndrome de Down, impacto para as
famílias e sensibilidade dos profissionais de saúde.

Andreia Peraro Do Nascimento

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

PERAROAN@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

04/03/2021 04/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Plataforma do Google Meet

Local Realização

70

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Seminário de Gestão do Esporte na Educação Física: Contexto de atuação no mercado fitness

Mauro Lucio Maciel Junior

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Seminário de Gestão do Esporte na Educação Física possui como proposta evidenciar a relação da gestão
com a Educação Física, por meio de palestras com profissionais de Educação Física que atuam como
gestores
no mercado fitness. Diante disso, buscamos ressaltar a importância dos conhecimentos relacionados à gestão
para a atuação do profissional de Educação Física e com isso apontar quais são os desafios e as
perspectivas
para a atuação desses profissionais como gestores.
A realização do Seminário de Gestão do Esporte na Educação Física: Contexto de atuação no mercado
fitness,
ocorrerá no dia 28/08/2021, de forma totalmente online e gratuita. Estima-se comportar um número de 40 a
100 participantes. O evento contará com a realização de 02 palestras online ministradas por palestrantes que
possuem experiência com gestão em áreas de atuação do mercado fitness.
Dia de realização do evento: 28/08/2021
- Abertura - 13h;
- Palestra 1 - 13h10 às 13h50;
- Palestra 2 - 13h50 às 14h30;
- Espaço para o diálogo entre os palestrantes e o público - 14h30 às 15h;
- Encerramento - 15h.

Contato do Coordenador(a)

MAUROLMJ9@HOTMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

28/08/2021 28/08/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online

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

I Seminário de Práticas Integrativas e Complementares: a Atuação do Fisioterapeuta.

Maritza Fabiany Breder Caruso

DEPTO DE FUNDAM.MÉTODOS E RECURSOS EM FISIOTERAPIA

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

Resumo

Diante da normatização do uso das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) através da Resolução
COFFITO nº 380/2010 os fisioterapeutas tem, ao longo dos últimos dez anos, aliado as PICS às suas ações,
programas e estratégias de saúde na Atenção Primária à Saúde. O “I Seminário de Práticas Integrativas e
Complementares: a Atuação do Fisioterapeuta” tem como objetivo promover o conhecimento sobre as
práticas utilizadas por fisioterapeutas, bem como discutir com tais profissionais os efeitos decorrentes de sua
utilização. Para tanto, será promovido um encontro online gratuito por meio do Sympla Streaming, no dia
14/10/21 de 8:00 às 12:00 horas. O púbico alvo compreende fisioterapeutas e acadêmicos do curso de
Fisioterapia, que queiram conhecer e/ou discutir sobre o tema.
Para conhecer a programação completa e realizar sua inscrição, acesse o link:
https://www.sympla.com.br/i-seminario-de-praticas-integrativas-e-complementares-a-atuacao-do-
fisioterapeuta__1350880

Contato do Coordenador(a)

MFBREDER@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

14/10/2021 14/10/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Sympla Streaming

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

Roda de Conversa: Dialogando sobre a Classificação Internacional de Doenças no contexto da Pandemia

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

03/02/2021 03/02/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Plataforma 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

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: ESTAMOS SOB ATAQUES?

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Seminário online que discutirá o contexto atual da Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde, considerando
as políticas públicas e os desafios para a atuação dos profissionais de saúde no atendimento aos transtornos
relacionados à saúde mental. Destina-se a profissionais e estudantes da área da saúde e objetiva oferecer
subsídios para o manejo desses casos de acordo com os princípios que regem a APS.

Contato do Coordenador(a)

MARIA.GABRIELA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

23/07/2021 23/07/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Evento Online

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

I Simpósio Online de Patologia e Cirurgia Oral e Maxilofacial

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Ao final do evento espera-se ter despertado ainda mais o interesse dos acadêmicos participantes pelos temas
abordados, contribuindo desta forma para a   construção do conhecimento e colaborando para a formação de
profissionais capacitados e de qualidade.
O evento ocorrerá de forma on line nos dias 19 e 20/03 e será transmitido pelo you tube.

Contato do Coordenador(a)

SIBELE.AQUINO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/03/2021 20/03/2021

Data Fim

9

Carga Horária

Online

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

I Simpósio online de Medicina Integrativa da UFJF: desvendando o cuidado integral

Mario Cirio Nogueira

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

MARIO.CIRIO.NOGUEIRA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

18/03/2021 18/03/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Plataforma Doity (online)

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

VIII Aula Inaugural do Curso de Educação Física da UFJF-GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Objetivo deste evento é dar as boas vindas aos calouros e apresentar informações importantes sobre curso
e o ERE: estrutura, grade, matrícula e
ajustes, trancamento, projetos (pesquisa, extensão, treinamento profissional), atendimento (secretaria,
coordenação, docentes, SAU), os documentos que
dão amparo legal, dentre outras. Também será abordado sobre estágio, TCC e atividades complementares.
Será apresentado de forma expositiva
as informações sobre curso pela coordenadora do curso. Terá espaço para representantes discente falem dos
movimentos estudantis. Também será
aberto espaço para debate com a platéia, tira dúvidas e esclarecimentos.

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

27/05/2021 27/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

You Tube

Local Realização

220

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Lançamento do livro “Por um ensino insurgente em Arquitetura e Urbanismo”

Raquel Von Randow Portes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Organizado por Andréia Moassab (CAU UNILA) e Leo Name (FAUFBA), o livro reúne textos de autores e
autoras inconformados/as e insurgentes, que valorizam caminhos alternativos à vigente geopolítica do
conhecimento arquitetônico e urbanístico. Seus artigos tensionam a literatura e os demais saberes
hegemônicos e consagrados, dirigindo-lhes perguntas incômodas ou inquietações, inclusive trazendo-os para
o contexto da América Latina. Além disso, conjugam de forma não hierárquica tais saberes com outros
comumente desprezados, visando a transcender preceitos e preconceitos estabelecidos no campo disciplinar
de arquitetura e urbanismo.

Contato do Coordenador(a)

RAQUEL.PORTES@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

16/06/2021 16/06/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Canal do Grupo Maloca no Youtube

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

Roda de Conversa: Dialogando com parceiros externos sobre suas experiências com a Rede de Apoio da
População em Situação de Rua (Pastoral de Rua, UFMG e PUC)

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

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

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

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

03/05/2021 03/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Virtual

Local Realização

25

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

2ª Semana de Engenharia e Tecnologia do Ramo Estudantil IEEE UFJF - 2ª SET-IEEE

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O evento contará com 5 palestras e campanha de arrecadação, com palestrantes nacionais e internacionais.
Será um evento online e gratuito, que busca trazer discussões acerca dos temas de Engenharia Elétrica
(Potência e Energia), Segurança, Indústria e Novas Tecnologias.

Contato do Coordenador(a)

LUISHENRIQUE.LIMA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

28/09/2021 01/10/2021

Data Fim

8

Carga Horária

Evento Online

Local Realização

500

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

2º Workshop Níveis de evidência científica e tomada de decisão em saúde

Waneska Alexandra Alves

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

WANESKA.ALVES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

13/05/2021 13/05/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Virtual

Local Realização

3000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Concurso Cultural TurmaLINDA

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Materializado por discentes e docentes da Universidade Federal de Juiz de Fora�Campus avançado
Governador Valadares, o Concurso concretiza-se como resultado do
trabalho realizado pelo projeto de extensão em interface com a pesquisa “Turmalinda:
um processo de (re)identificação sobre si para além do estigma”.
Com isso, pretende valorizar a cultura local do bairro em questão, por meio da divulgação, do engajamento e
do incentivo às atividades desenvolvidas por seus próprios moradores. Assim, visa promover, sobretudo, a
visibilização cultural do bairro Turmalina, que, diversas vezes, no imaginário municipal, é deixado de lado.
As inscrições serão disponibilizadas para os moradores do bairro, desse modo, a partir do dia 2 de agosto de
2021, com previsão de divulgação do resultado dos segmentos artísticos no dia 27 do mesmo mês.
O concurso é uma iniciativa sem custeio de verbas públicas, movido pelo trabalho voluntário da organização,
que tem como objetivo premiar expressões artísticas de moradores do bairro Turmalina de acordo com as
seguintes modalidades: Dança; Música; Artes manuais;
Escrita; Habilidades esportivas.
Considerando que o projeto pretende mobilizar a população do bairro Turmalina a se perceberem
como sujeitos de direitos e se localizarem na cidade, ao mesmo tempo em que convoca a cidade a
conhecer o bairro, quer pelo concurso cultural permitir a ruptura de estigmas e preconceitos.

Contato do Coordenador(a)

BRAULIO.MAGALHAES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

27/08/2021 27/08/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Plataforma google meet.

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

Van Gogh era mesmo bipolar ?

Elisa Rodrigues Seabra

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O encontro consiste em uma palestra ministrada pelo Prof, Dr. Elie Cheniaux, sobre o transtorno bipolar sob a
ótica da vida de Van Gogh, direcionado para acadêmicos e profissionais da saúde. Será realizado no dia
14/06 as 19:30h, na plataforma Zoom e o link será disponibilizado por email após a inscrição e na página do
Instagram ( @lapsiqgv). O formulário para inscrição estará disponível até dia 13/06 na página do Instagram
supracitado.

Contato do Coordenador(a)

SEABRAELISA@HOTMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

14/06/2021 14/06/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Zoom

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

Instituições públicas e grupos raciais - resistência e construção de identidade em espaços formais de
educação

Mariana Luisa Da Costa Lage

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Roda de conversa sobre "Instituições públicas e grupos raciais - resistência e construção de identidade em
espaços formais de educação".
Objetivo: Compreender os desafios e as  oportunidades na construção e no fortalecimento de grupos raciais
dentro das instituições públicas de educação (IPEs).
Convidados: Coletivo Med+Preta (UFJF-GV) / NEABI IFMG-GV / Pesquisadora Luana Trindade. Mediação:
Profa. Mariana Lage.
Evento organizado pelo Gerres em celebração do Mês da Consciência Negra.

Contato do Coordenador(a)

MARIANA.LAGE@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

17/11/2021 17/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online

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

VII Aula Inaugural do Curso de Educação Física da UFJF-GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Objetivo deste evento é dar as boas vindas aos calouros e apresentar informações importantes sobre curso
e o ERE: estrutura, grade, matrícula e ajustes,
trancamento, projetos (pesquisa, extensão, treinamento profissional), atendimento (secretaria, coordenação,
docentes, SAU), os documentos que
dão amparo legal, dentre outras. Também será abordado sobre estágio, TCC e atividades complemetnares.
Será apresentado de forma expositiva as informações sobre curso pela coordenadora do curso. Terá espaço
para representantes discente falem dos movimentos estudantis. Também será aberto espaço para debate
com a platéia, tira dúvidas e esclarecimentos.

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

05/01/2021 05/01/2021

Data Fim

3

Carga Horária

You tube

Local Realização

220

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O Exame Radiológico Normal e Patológico da Coluna

Cicero Moraes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

CICMOR2@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

14/04/2021 14/04/2021

Data Fim

2

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

III Semana FACC e Comemoração dos 10 anos do Curso de Ciências Contábeis

Luciana Holtz

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

A III Semana da FACC é um evento com intuito de integrar a comunidade acadêmica da FACC (discentes,
docentes e técnicos administrativos) com a comunidade de Juiz de Fora, por meio de palestras e mesas
redondas, de modo remoto, com a finalidade de disseminar conhecimento e informações sobre a área de
atuação da Administração, Administração Pública e Ciências Contábeis, considerando que a formação do
profissional não ocorre apenas por intermédio de as atividades curriculares.

Contato do Coordenador(a)

LUCIANA.HOLTZ@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

08/11/2021 12/11/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Web conferência - remoto

Local Realização

175

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Rosas de Outubro: Encha Seu Peito De Coragem HU UFJF /EBSERH

Jaqueline Ferreira Ventura Bittencourt

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Contato do Coordenador(a)

BITTENCOURT.JFV@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

25/10/2021 29/10/2021

Data Fim

7

Carga Horária

on line

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

2º Ciclo de debates on line dos trabalhos do Círculo de Estudos da Antiguidade - CirceA

Fernanda Cunha Sousa

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

As discussões se darão a partir da apresentação dos trabalhos vinculados às duas linhas de pesquisa
cadastradas junto ao Cnpq e que guiam as
ações desenvolvidas pelo grupo:
- Linguagem e Cultura em Grécia e Roma: abriga projetos sobre as inter-relações entre linguagem e cultura
no mundo grego e romano, com ênfase na
compreensão e representação das línguas e de seus usuários, com possíveis aportes teóricos
contemporâneos, e nas tradições poética, retórica,
filosófica e gramatical antigas.
- Performance, crítica e recepção: abriga discussões que toquem a crítica, a performance e a recepção,
incluindo o ensino e a tradução, das línguas e
literaturas grega e latina a partir de referenciais disciplinares e transdisciplinares.
As atividades serão mensais, e contarão com uma apresentação em formato de vídeo ou texto disponibilizada
em ambiente do Moodle. Após a
disponibilização da apresentação, todos os membros terão 6 dias para considerações por meio de chat e, no
7o dia, o apresentador fará suas
colocações finais a partir das contribuições recebidas em uma reunião síncrona, que contará com dois
mediadores, escolhidos entre os membros docentes e discentes do grupo. Essa reunião ficará gravada e será
disponibilizada na plataforma para acesso dos que não puderem dela participar ao vivo.
Seguindo o calendário acadêmico de ERE da UFJF, esse evento terá início em 23/05/2021 e término em
13/12/2021, o que nos permitirá 06
encontros, em que mais de um trabalho pode ser apresentado (nossa rotina vinha sendo de até 3 trabalhos
por noite) e trabalhos podem ser
apresentados em grupo.

Contato do Coordenador(a)

FERNANDA.CUNHA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

24/05/2021 13/12/2021

Data Fim

30

Carga Horária

Universidade Federal de Juiz de Fora

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

Protocolo de tratamento e prevenção dos problemas bucais mais frequentes na clínica

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Os microorganismos presentes na boca podem causar cárie, doença periodontal e outras infecções bucais
comuns em crianças e adultos. Algumas dessas infecções são evitáveis com boa higiene bucal e muitas
duram apenas alguns dias ¿ especialmente aquelas comuns na infância. Outras, no entanto, são mais
avançadas e podem durar muito mais tempo. É importante salientar que, ainda que a(o) cirurgiã(o)-dentista
deve ter conhecimento prévio das doenças mencionadas. Nesse contexto, o evento pretende discutir os
principais problemas bucais na prática odontológica.
15:30 Abertura
15:50 Prof Sibele Aquino e Janaína Gomes- Parcerias universitárias
16::00 - Protocolo de tratamento e prevenção dos problemas bucais mais frequentes na clínica - Prof
convidado Colgate
 18:00 - Encerramento.

Contato do Coordenador(a)

SIBELE.AQUINO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

04/08/2021 04/08/2021

Data Fim

3

Carga Horária

On line

Local Realização

400

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Workshop de Inteligência Emocional

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

A palestra fecha um ciclo de aulas sobre o tema, e tem destaque no trabalho de melhoria em saber lidar e
desenvolver a inteligência emocional dos participantes, tendo em vista os tempos atuais. O objetivo deste
workshop é o de auxiliar no descobrimento e aplicação de ferramentas para a melhoria das habilidades
sociais dos inscritos.

Contato do Coordenador(a)

LUISHENRIQUE.LIMA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

26/05/2021 26/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Atividade 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

Aqui e Acolá: conversas sobre o ensino remoto na Educação Básica pelo Brasil

Rita De Cassia Reis

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O evento, Aqui e Acolá: conversas sobre o ensino remoto na Educação Básica pelo Brasil, consistirá da
realização de seis rodas de conversas com professores da educação básica de diferentes regiões geográficas
e realidades sociais do país.  O evento será aberto à professores e estudantes de estágio interessados em
conhecer como está se dando a educação remota pelo Brasil, a partir de falas distintas. As rodas de
conversas ocorrerão pela plataforma do Google Meet, nas segundas-feiras do mês de agosto no período da
tarde e finalizaremos no dia 08/09 no período da noite. Cada semana teremos um  docente formador de uma
IES e dois professores da Educação Básica de uma região do país. O evento contará com certificação de
participação por roda ou pelo evento completo. Para mais informações contactar pelo email:
rita.reis@ufjf.edu.br

Contato do Coordenador(a)

RITAEDUQUIM@HOTMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

02/08/2021 08/09/2021

Data Fim

12

Carga Horária

Evento online com rodas de conversa pela plataforma Google Meet institucional/UFJF

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

Circo da Ciência - SBPC Jovem-73ª Reunião Anual da SBPC

Eloi Teixeira Cesar

CENTRO DE CIÊNCIA

REITORIA

Resumo

realização de atividades de divulgação da ciência durante a 73ªREunião anual da SBPC

Contato do Coordenador(a)

ELOI.CESAR@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

17/07/2021 24/07/2021

Data Fim

40

Carga Horária

Universidade Federal de JUiz der Fora

Local Realização

10000

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

II SIMPÓSIO REGIONAL DE NEUROLOGIA (II SIREN)

Yanes Brum Bello

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O II SIREN consiste em um evento acadêmico, online e gratuito, aberto para todos os interessados na área,
especialmente, acadêmicos e profissionais da saúde, com foco em neurologia clínica e neurocirurgia. Serão
abordados temas da neurologia adulta e infantil, bem como aspectos gerais da neurocirurgia e avaliação de
exames de imagem com ênfase em condições clínicas típicas de pronto socorro, objetivando a identificação
precoce das mesmas.

Contato do Coordenador(a)

YBRUMBELLO@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

14/10/2021 16/10/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Governador Valadares

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

I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR 8 DE MARÇO

Paula Campos Pimenta Velloso

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

PPVELLOSO@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

08/03/2021 08/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

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

Palestra: 'Uma perspectiva de projeto  para habitar uma Terra Viva'

Juliane Figueiredo Fonseca

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A palestra, intitulada “Uma perspectiva de projeto para habitar uma Terra viva", será realizada através do
canal do YouTube da FAU UFJF no dia 23/06 às 19h e será aberta ao público em geral.  A palestrante será a
professora da FAU, UFRJ, Iazana Guizzo,  idealizadora da Terceira Margem, arquitetura e singularidades,
autora do livro “Reativar Territórios: o corpo e o afeto na questão do projeto participativo''. Doutora em
Urbanismo (PROURB- UFRJ e Institut d’Urbanisme de Paris), além de Mestre em Psicologia Social pela UFF.
Formada em Arquitetura e Urbanismo pela UniRitter, também é bailarina contemporânea pela Angel Vianna.

Contato do Coordenador(a)

JULIANEFFARQ@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

23/06/2021 23/06/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Youtube

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

Roda de Conversa '8M: lutas e lugares da mulher negra'

Flávia Carvalho Dos Santos

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

FLAVIA.CARVALHO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

23/03/2021 23/03/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Virtual - plataforma 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

Diálogos Afrodiaspóricos I: Os embates entre a existência e a continuidade das territorialidade negras no
contexto urbano

Monica Cristina Henriques Leite Olender

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Resumo do evento: “Diálogos Afrodiaspóricos I: Os embates entre a existência e a continuidade das
territorialidade negras no contexto urbano”, evento que partiu da iniciativa do Coletivo ca.fo.fo da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (FAU UFJF). Com intuito de aprofundar
os estudos com abordagens territoriais e identitárias acerca de territórios e territorialidades de negros na
arquitetura e urbanismo, como também dentro da faculdade de arquitetura e urbanismo, o nosso objetivo é
falar sobre a Diáspora Africana como fenômeno e elemento morfológico que marca a formação de territórios e
territorialidades negras no contexto do Brasil, e a partir disso, começamos a contextualização por uma
abordagem sobre a identidade afrodiaspórica na formação e constituição desses territórios de negros e
fechamos com a morfologia urbana negra e o direito à cidade, com foco nos quilombos urbanos e sua
inserção nas cidades brasileiras.  Devido à pandemia do covid-19, a proposta é dissolver o conteúdo entre as
mesas, criando momentos de aprendizados e reflexão através de plataforma online, no Canal do Coletivo
Ca.fo.fo no Youtube.

Contato do Coordenador(a)

MONICA.OLENDER@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

26/10/2021 27/10/2021

Data Fim

4

Carga Horária

Canal do Youtube do Coletivo Cafofo - FAU 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

I Simpósio de Imagem no Trauma do Leste Mineiro

Cicero Moraes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Entre os dias 25 e 26 de junho de 2021, serão promovidas palestras sobre a utilização de exames de imagem
no trauma.. O objetivo é aprimorar os conhecimentos da utilização de exames  nos pacientes vítimas de
trauma. Serão oito palestras ministradas, totalizando a carga horária de 10 horas para os ouvintes. A
participação de cada palestrante será de 1h.

Contato do Coordenador(a)

CICMOR2@GMAIL.COM

Campus

GV

Data Início

25/06/2021 26/06/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Online (YouTube)

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

Simpósio de Especialidades Cirúrgicas

Ramatis Castro Souza

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

RAMATISC@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

24/05/2021 27/05/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Virtual

Local Realização

400

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Congresso Acadêmico de Medicina Paliativa e Tanatologia

Anderson De Almeida Rocha

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Os cuidados paliativos deveriam iniciar assim que se tem o diagnóstico de uma doença que ameace a vida, e
devem abranger não somente o paciente, como toda a família. Ao contrário do que popularmente se pensa, o
paliativismo não é esperar o paciente morrer, não é o que acontece quando não há mais nada o que fazer,
mas é todo um trabalho multidisciplinar para que o paciente tenha dignidade durante o final de sua vida.
Outrossim a tanatologia tem objetivo de humanizar as relações durante o processo de morte, sendo também
integrativo ao paliativismo.
Deste modo, propõe-se a realização de um congresso acadêmico da Liga Acadêmica de Medicina Paliativa
(LAMP) da UFJF campus Governador Valadares em parceria com as ligas acadêmicas de paliativismo de
outras universidades: Liga Acadêmica de Medicina Paliativa (LAMEP) da Universidade Vale do Rio Doce
(UNIVALE), Liga Acadêmica de Tanatologia e Cuidados Paliativos (LATCP) da Faculdade de Medicina do
Vale do Aço (UNIVAÇO), e a Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos (LACPA) da UFJF campus sede.

Contato do Coordenador(a)

ANDERSON.ROCHA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

24/09/2021 26/09/2021

Data Fim

15

Carga Horária

Online, utilizando a plataforma do YouTube.

Local Realização

600

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Imagem corporal e transtornos alimentares no mes de prevencao ao suicidio

Pedro Henrique Berbert De Carvalho

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina
– CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo®. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. No Brasil são registrados mais de 13
mil suicídios todos os anos e mais de 01 milhão no mundo. Realidade preocupante e que acomete
principalmente os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais,
como depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias. Sabe-se ainda que existe relação entre a
insatisfação corporal e os transtornos alimentares com o suicídio. Novamente destaca-se os jovens como
população de risco.
Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha Setembro Amarelo® cresceu e hoje observa-
se campanhas e ações espalhadas pelo Brasil inteiro. O presente evento de extensão é uma das ações
desenvolvidas pelo projeto de extensão intitulado "Intervenção preventiva e educativa em distúrbios de
imagem corporal e transtornos alimentares em jovens universitários" e tem como objetivo conscientizar sobre
o suicídio e demonstrar a importância de atenção à saúde e apoio a jovens. Em resumo, a presente ação tem
como foco a prevenção e orientação em relação às doenças mentais para a população.
O evento ocorrerá online, aberto a comunidade, gratuito e será transmitido por plataformas digitais como
Youtube e Instagram. Ocorrerá no dia 24 de setembro de 2021 às 18h30, com duração de 2 horas. Serão
realizadas inscrições por meio do Google Formulários para controle e posterior certificação dos participantes.
Para mais informações entre em contato pelo e-mail pedro.berbert@ufjf.edu.br ou pelo telefone (33) 99114-
3073.
Coordenador do evento: Pedro Henrique Berbert de Carvalho.

Contato do Coordenador(a)

PEDRO.BERBERT@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

24/09/2021 24/09/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Online

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

Cinema Com Textos

Cristhiane Carneiro Cunha Flor

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O Cinema Co(M)textos consistirá da realização de oito encontros mensais que ocorrerão em uma quinta-feira
do mês, das 15h às 18h, e que objetivam, a partir da apresentação de um recurso audiovisual, problematizar
sobre aspectos da ciência, o papel dos cientistas, a linguagem e suas interpretações, a sociedade e o
ambiente. Serão convidados quaisquer interessados em discutir sobre as temáticas mencionadas acima,
limitando-se ao máximo de 12 vagas por sessão, não sendo necessária a participação em todos os encontros.
Tal limitação de vaga se justifica pela necessidade de oportunizar aos convidados a participação na discussão
que será feita após a apresentação do audiovisual. O evento ocorrerá unicamente de forma remota pela
plataforma Discord cuja sala será divulgada no link de convite de cada encontro. Esse link de convite será
disponibilizado ao público pelas redes sociais do grupo Co(M)textos e será encerrada as inscrições se esgotar
o número de vagas ou quando anteceder 24h do horário do encontro, o que ocorrer primeiro.

Contato do Coordenador(a)

CRISTHIANEFLOR@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

27/05/2021 09/12/2021

Data Fim

24

Carga Horária

On line - Plataformas Discord e Google Meet

Local Realização

96

Expectativa de público / Vagas



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

V Roda de Conversa com o ALFABETIZE: adivinhas, fábulas, contos de fadas, músicas e alfabetização

Luciane Manera Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

A V Roda de Conversa com o ALFABETIZE tratará do uso dos gêneros textuais adivinhas, fábulas, contos de
fadas e música enquanto recursos para alfabetizar letrando crianças do 1º ano do Ensino Fundamental.Serão
apresentadas atividades sequenciadas, acompanhadas das habilidades a serem alcançadas em cada aula
junto à turma de alfabetização. O evento é destinado aos alunos do Curso de Pedagogia,aos membros do
grupo de estudos e pesquisa ALFABETIZE, aos profissionais envolvidos com o PIBID/UFJF (alfabetização) e
suas respectivas escolas, aos professores alfabetizadores do Colégio de Aplicação João XXIII e seus
respectivos bolsistas. O evento será realizado online, pela plataforma do google meet, no dia 12 de agosto de
2021, das 19h às 21h. Contato pelo e-mail: monitoriaalfa@gmail.com

Contato do Coordenador(a)

LUCIANEMANERA@GMAIL.COM

Campus

JF

Data Início

12/08/2021 12/08/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Sala virtual do Grupo ALFABETIZE

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

I Seminário Educação, Comunicação e Meio Ambiente

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Seminário que propõe discutir e manter em discussão pauta inexorável de meio ambiente humano, com as
temáticas de saúde, educação, segurança alimentar, preservação, sobretudo equacionando
responsabilidades, deveres e mudança de hábitos para práticas sustentáveis, tendo na educação um
processo gerador de comunicações diversas que permitam re-construir no cotidiano. Pretendemos trazer
temas da Agenda ONU 2015-2030 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a partir disso relacionar
temas e problemas do Brasil, de MG e da região leste.
Palestratntes:
Guilherme A. Monteiro é tecnico em Meio Ambiente pelo IFMG (2012-14) e Bacharel em Relações
Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB). Tem experiências de trabalho junto a Agência Nacional de
Águas e Saneamento (ANA) e na Global Water Partnership em Estocolmo (GWP). Atualmente está no
Mestrado em Gestão e Governança de Água no IHE-Delft (Países Baixos) e faz parte do time de Resiliência
Urbana da Netherlands Water Partnership (NWP).
Daniela Martins Cunha. Doutora em Geografia-Tratamento da Informação Espacial. Professora do IFMG,
campus Governador Valadares.
Antonio Carlos Linhares Borges Sócio Fundador do Ciaat.

Contato do Coordenador(a)

BRAULIO.MAGALHAES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

18/08/2021 18/08/2021

Data Fim

3

Carga Horária

UFJF-GV virtual

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

Pilares do Atendimento odontológico para pacientes com alterações cardiovasculares

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Tema: Pilares do Atendimento odontológico para pacientes com alterações cardiovasculares
Público alvo: Estudantes de Odontologia UFJF GV. Realização: Google Meet.
Programação:
09/06/2021
20:00 Abertura
20:10 Prof Sibele Aquino - Parcerias universitárias
20::30 - Pilares do Atendimento odontológico para pacientes com alterações cardiovasculares - Prof Dr
Vinicius Rabelo Torregrossa
21:30 - Encerramento.

Contato do Coordenador(a)

SIBELE.AQUINO@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

09/06/2021 09/06/2021

Data Fim

2

Carga Horária

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

História e saúde mental -  os impactos do processo de colonização para a comunidade negra.

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Roda: História e saúde mental -  os impactos do processo de colonização para a comunidade negra.
Objetivo: Diagnosticar os principais problemas relacionados às questões saúde x raça, e buscar alternativas
para resolver/minimizar esses problemas.
Convidados: Alessandra Efrem - psicóloga da UFJF-GV / Merly Gonçalves - socióloga Mediação: Braulio
Magalhães

Promoção do Grupo de Estudos Relações Raciais, Estado e Sociedade - GERRES
Inscrições gratuitas, até 05/11/21, neste link: https://forms.gle/emeUUYsQnsLxkwsE8

Contato do Coordenador(a)

BRAULIO.MAGALHAES@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

10/11/2021 10/11/2021

Data Fim

2

Carga Horária

ufjf-gv

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

VI Reunião do ID

Emmanuel Sa Resende Pedroso

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

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

Contato do Coordenador(a)

ARQ_MANU@YAHOO.COM.BR

Campus

JF

Data Início

23/04/2021 23/04/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Evento on-line

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

Aula Inaugural 2021.1 | FAU UFJF

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

A Semana do Calouro, promovida todos os períodos pelo Centro Acadêmico do Curso da Arquitetura e
Urbanismo (CACAU), é tradicionalmente um momento de acolher os novos alunos, apresentar o corpo
docente, a estrutura da Faculdade, os laboratórios, tirar dúvidas e confraternizar nesta nova etapa.
Parte integrante da Semana, a Aula Inaugural tem como objetivo trazer para os alunos do curso e para a
comunidade interessada uma visão mais profunda, a partir da perspectiva especialistas, sobre temas
relevantes para o estudante de Arquitetura e Urbanismo.
Tendo em vista que Arquitetos e Urbanistas devem atender às demandas de todas as partes da comunidade,
de forma funcional e inclusiva, foi decidido que seria importante introduzir a temática da Acessibilidade no
Ambiente Construído, através da visão de Silvana Cambiaghi, professora convidada para ministrar a Aula
Inaugural do semestre 2021.1.

DATA DO EVENTO: 18 de maio de 2021
HORÁRIO:  19:30h
LOCAL: Canal da FAU UFJF no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCf_kBnXI6dixO8mx9wp-
WEA/featured)

Contato: cacau@arquitetura.ufjf.br

Contato do Coordenador(a)

FREDERICO.BRAIDA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

18/05/2021 18/05/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Canal da FAU UFJF no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCf_kBnXI6dixO8mx9wp-WEA/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

TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE E O TRABALHO EM SAÚDE

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Webconferência com a médica NATÁLIA CHAVES PESSOA - Médica pela Faculdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais,
Psiquiatra e especialista em Terapia Cognitivo Comportamental e Terapia do Esquema, sobre os transtornos
de personalidade no cotidiano do atendimento em saúde.

Contato do Coordenador(a)

MARIA.GABRIELA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

19/07/2021 19/07/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Evento 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

USO TERAPÊUTICO DE PSICODÉLICOS: AVANÇOS E DESAFIOS

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Seminário online sobre a utilização terapêutica de psicodélicos, voltada para estudantes e profissionais da
área da saúde, objetiva fornecer subsídios e discutir informações sobre a temática e seus impactos no
cotidiano da prática profissional em saúde. Evento promovido pela LAPS - Liga de Psicologia da Saúde da
UFJF-GV

Contato do Coordenador(a)

MARIA.GABRIELA@UFJF.EDU.BR

Campus

GV

Data Início

21/07/2021 21/07/2021

Data Fim

3

Carga Horária

Evento online

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

Setembro do Surdo

Rosani Kristine Paraiso Garcia

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Manhã:

1ª Palestra: Francielle Cantarelli - surda

Tema: Aquisição e desenvolvimento da criança surda

2ª Palestra: Heloise Gripp - surda

Tema: Resistência Surda

Tarde:

Minicurso: o participante escolhe um.

1º minicurso: Zanubia Dada - surda

Tema: Adaptações dos materiais de Matemática em Libras

2º minicurso: Emanuela Carvalho - surda

Tema: Libras aplicada à Odontologia

Contato do Coordenador(a)

ROSANI.GARCIA@UFJF.EDU.BR

Campus

JF

Data Início

25/09/2021 25/09/2021

Data Fim

8

Carga Horária

Departamento de Letras

Local Realização

Expectativa de público / Vagas
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Caminhos para integração universitária com movimentos sociais e coletivos

Tayara Talita Lemos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento pretende apresentar os movimentos sociais da região de Governador Valadares, do campo e da
cidade, a fim de publicizar seus trabalhos, sua atuação em prol dos direitos humanos e sua articulação com a
UFJF-GV.  Dessa forma, estarão presentes membros dos seguintes movimentos:
1. Rede de Produtores Culturais;
2. Coletivo Deck
3. Ilha Funda
4. MST
5. MAB
6. MPA

Contato do Coordenador(a)

TAYARALEMOS@MSN.COM

Campus

GV

Data Início

10/06/2021 11/06/2021

Data Fim

2

Carga Horária

Canal do YouTube do CRDH - UFJF/GV

Local Realização

200

Expectativa de público / Vagas
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

1º Gincana de Calouros da Associação Atlética Acadêmica de Educação Física Monkila - UFJF/ GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objtivo desse evento é integrar os alunos que ingressaram em 2020.1, 2020.2, 2021.1 do curso de
educação física da UFJF/GV atráves de uma gincana recreativa com brincadeiras, sorteios e tarefas que
serão
desenvolvidas durante os nove dias de maneira totalmente online.

Contato do Coordenador(a)

MEIRELER@YAHOO.COM.BR

Campus

GV

Data Início

10/06/2021 19/06/2021

Data Fim

10

Carga Horária

Google Meet

Local Realização

50

Expectativa de público / Vagas
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