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Boa vizinhança em Governador Valadares: Intervenções educativas para saúde física e mental dos atingidos.

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O processo de envelhecimento no ser humano possui características multifatoriais. É um problema complexo
que abrange fatores biológicos, psicológicos, econômicos e sociais. Este processo gera efeitos que podem
evoluir para a irreversibilidade, em uma sequência que se inicia com a perda de capacidade funcional e da
qualidade de vida, causando dependência nas atividades de vida diária. O desastre de Mariana, ocorrido em
novembro de 2015, afetou imensamente o município de Governador Valadares. Neste sentido, a população
local foi submetida a uma série de desafios físicos, psicológicos e de mobilidades, o que pode ter afetado a
saúde física e mental desses moradores. A prática regular de atividade física e as terapias comportamentais
têm se mostrado bastante benéficas para a melhora da qualidade de vida. O objetivo deste projeto de
extensão será estimular e dar condições para a prática segura de atividade física e oferecer atividades
educativas com orientações em relação à adoção de um estilo de vida ativo, visando à melhora da qualidade
de vida da comunidade atingida pelo desastre de Mariana. Este projeto se encaixa na Grande área da Saúde,
atendendo a demanda de saúde mental e apoio psicológico aos atingidos, além disso, é uma interface do
Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI) da UFJF-GV. O presente projeto de extensão oferecerá
atividades gratuitamente aos idosos de grupos sociais afetados pelo desastre durante eventos de saúde e
ações de extensão realizados na cidade de Governador Valadares. Estes eventos poderão ocorrer por
demanda espontânea (solicitações de grupos de idosos) ou por demanda ativa (através da organização e
execução de feiras de saúde). Serão aplicados dois questionários para conhecer melhor a população afetada
pelo desastre de Mariana e, desta forma, oferecer orientações e atividades mais adequadas: Escala do Índice
de Satisfação com a Vida para a Terceira Idade (LSITA); e 12-Item Short Form Health Survey (SF-12) para
avaliação da qualidade de vida. Todas as atividades desenvolvidas terão caráter educativo e prático,
incluindo: informações sobre riscos e benefícios da prática de atividade física, informações sobre as doenças,
informações sobre a importância da adoção de um estilo de vida ativo e aulas com diferentes características
(alongamentos, exercícios aeróbicos e de resistência, atividades rítmicas e recreativas, palestras educativas
em relação à qualidade de vida), visando à melhora da qualidade de vida. Contato para maiores informações
sobre o projeto: andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
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Na vizinhança da Filosofia: o pensar qua abre ao mundo

Aimbere Guilherme Quintiliano Rocha Do Amaral

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto consiste em praticar filosofia com as crianças, provocando o pensamento para que elas se tornem
capazes de aprimorar sua relação com o mundo, com o conhecimento, com a sociedade e com as
instituições, reforçando assim tanto a sua compreensão do ambiente em que evoluem quanto a sua cidadania,
tornando-as partícipes dos contextos em que existem. O projeto será realizado no Instituto Dom Orione, em
Juiz de fora, de forma semanal, no horário da tarde, e é aberto a todos.
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Moradia Legal no Entorno da UFJF

Regina Lucia Goncalves Tavares

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O presente projeto visa auxiliar a comunidade do entorno da UFJF na regularização jurídica de imóveis,
buscando concretizar o direito fundamental de
propriedade, previsto no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, mediante a obtenção do respectivo
título, e, por conseguinte, viabilizar o
exercício do direito social à moradia, previsto no artigo 7º também da Constituição Federal. Também tem
como objetivos integrar a comunidade aos
docentes e estudantes participantes das atividades propostas.
A metodologia proposta enseja o cumprimento de várias etapas, precipuamente as seguintes: 1. Oferecimento
de capacitação aos discentes, no âmbito
da Faculdade de Direito, mediante realização de workshop no interregno dos dois primeiros meses do projeto,
para conhecimento dos procedimentos
necessários para a regularização da propriedade imobiliária, envolvendo os docentes participantes e parcerias
públicas e privadas, inclusive com
empresas juniores da UFJF. 2. Elaboração de formulário para atendimento, para melhor identificação dos
sujeitos ou famílias em situação de baixa
renda que venham a apresentar interesse na regularização imobiliária. 3. Organização do trabalho em equipe,
de natureza interdisciplinar, para
atendimento ao público, envolvendo discentes e docentes de diversas áreas do Direito. 4. Desenvolvimento
de material para divulgação do projeto junto
à comunidade. 5. Promoção de eventos voltados às comunidades do entorno da UFJF, com o envolvimento
do Instituto Beneficente Peron e de
associações de bairro, para conscientização da importância da regularização imobiliária e captação dos
possíveis interessados. 6. Divulgação do horário
de atendimento ao público, a ser realizado no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF. 7.
Encaminhamento de casos controvertidos
ao Escritório Escola do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF, para propositura das
ações judiciais cabíveis, ou ao respectivo
Núcleo de Mediação, para pacificação dos conflitos detectados, principalmente aqueles decorrentes de
relações familiares e de vizinhança. 8.
Elaboração de relatórios periódicos das atividades realizadas na execução do projeto.
9. Publicização à comunidade atendida e à comunidade acadêmica dos resultados obtidos, inclusive mediante
a participação em seminários.
Espera-se efetivar a regularização imobiliária de expressivo número de interessados, em favor de famílias de
baixa renda do entorno da UFJF;
conscientizar a referida comunidade e os discentes envolvidos acerca da importância da regularização
imobiliária, de modo a fomentar o fortalecimento
de uma cultura jurídica mais atenta em tal sentido; favorecer a concretização do direito fundamental de
propriedade e do direito social à moradia, a
segurança jurídica, a organização do espaço urbano, a adequação de cadastros e registros públicos e a
eficiência dos serviços públicos essenciais.
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Núcleo de Estudos Juventude e Socioeducação - NEJUS

Braulio De Magalhaes Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto Núcleo de Estudos Juventude e Socioeducação - NEJUS pretende articular os agentes envolvidos
no atendimento aos adolescentes atores de ato infracional, especificamente nos municípios contidos na
abrangência do Boa Vizinhança, a saber: Belo Oriente, Naque, Sobrália, Periquito, Fernandes Tourinho,
Alpercata, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés. A partir da centralidade da
cidade de Governador Valadares, notadamente por sediar o Centro Socioeducativo São Francisco de Assis,
unidade de internação e a Casa de Semiliberdade , de modo a criar espaços de construção de conhecimento
para ressignificações das perspectivas dos envolvidos, seus olhares e sobre as múltiplas conexões que
envolve o público adolescente, no caso específico, os adolescentes em internação. Temas como a
institucionalização que pressupõe a internação, as relações de poder, o desenvolvimento psicossocial , a
qualificação e profissionalização dos servidores, a legislação e seu processamento pelas instituições e órgãos
nos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) perpassarão os grupos de estudos, investigações, dinâmicas,
capacitações, mostras de cinema/documentários, oficinas técnicas, vivências interinstitucionais com vistas a
permitir elaborações críticas de toda a sistemática do atendimento socioeducativo. Pelas interfaces notórias, o
projeto se orienta pela interdisciplinariedade na consideração de todos os campos de construção do
conhecimento, notadamente pela experiência dos envolvidos em suas atividades rotineiras, bem como os
papéis institucionais e funcionais, fomentando maior volume e intensidade nas ações, projetos e programas,
como também maior profundidade teórica, conceitual, técnica e metodológica a fim de permitir interações
qualificadoras aos profissionais, logo, ao Sistema socioeducativo.
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Vem brincar: atividades ludopedagógicas no Instituto Profissional Dom Orione

Suzana Lima Vargas Do Prado

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto visa proporcionar às crianças e adolescentes assistidos pelo Instituto Profissional Dom Orione
(IPDO) a prática de atividades ludopedagógicas, por meio de jogos e brincadeiras, oferecendo estímulos
pedagógicos a fim de contribuir para a melhoria no rendimento escolar e do desenvolvimento educacional,
além favorecer o incremento de habilidades emocionais e comportamentais. Serão realizadas atividades
semanais, às segundas-feiras, na sede do IPDO, localizada na Estrada Dom Orione, s/n, ao lado do Hospital
Universitário da UFJF, no Bairro Dom Bosco.Contatos: pamela.souza@ufjf.edu.br/suzana_lima@uol.com.br
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BRINQUEDOTECA: LÚDICO E POSSIBILIDADES EDUCATIVAS

Wilson Alviano Junior

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Segundo Kishimoto (1996, p. 55), a brinquedoteca, inicialmente criada para empréstimo de brinquedos, vem,
em seu processo de expansão, ampliando
e diversificando o oferecimento de seus serviços. Serviços estes definidos em função do perfil da comunidade
atendida e de seus objetivos.
Neste sentido, encontramos diferentes tipos de brinquedotecas em: hospitais, escolas, bairros, clínicas,
universidades, etc.
A Brinquedoteca da FACED/ UFJF, sendo uma brinquedoteca dentro de uma universidade, é um espaço,
como afirma a mesma autora, “privilegiado
onde alunos de diversos cursos podem não só observar a criança, mas também desenvolver atividades com
vistas ao aperfeiçoamento profissional” (p.
59-60). Dentre estas atividades, destacam-se a pesquisa, a assessoria a profissionais e instituições e o
atendimento a comunidade, tendo como
perspectiva a divulgação da importância do lúdico e do brincar na formação humana.
Nesta proposta optou-se pela definição de um eixo de trabalho, que considerasse a interface entre
“Brinquedo, Arte e Educação”, marcando desta forma
duas grandes preocupações: um, a formação cultural dos/as alunos/as, e outra, a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. Com isto, tal
proposta pretende que este espaço constitua-se em um local privilegiado para que professores/as e alunos/as
explorem as diferentes possibilidades do
brinquedo e da arte, subsidiando desta forma estudos e pesquisas que ressaltem a importância dos mesmos
para a educação.
A proposta tem cunho interdisciplinar, e foi gestada por docentes da FACED e FAEFID em conjunto. São
docentes que atuam nas áreas de Educação
Física, Matemática e Química, buscando um olhar multi referencial sobre o jogo e ao brincar
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DOMINGO NO CAMPUS

Marcio De Oliveira Guerra

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O objetivo do programa Boa Vizinhança é estimular ações que contribuam para uma melhoria das condições
de vida da população próxima ao campus e
formação crítica e qualificada dos estudantes. A universidade executa atividades junto às comunidades
vizinhas, ressignifica a relação com a sociedade
que a mantém e contribui para transformar a realidade social dos territórios onde a UFJF se insere.
Dentro dessa perspectiva o Projeto Domingo no Campus, com suas diferentes propostas de atividades, se
configura como um dos mais importantes
canais de interlocução Campus – Comunidade. Contato: Márcio de Oliveira Guerra;
eventos@comunicacao.ufjf.br
2102-3966
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UFJF transformadora

Leandro Mockdece Lacerda

Coordenação de Criação

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Resumo

"UFJF transformadora" é uma proposta de apresentação em vídeo dos trabalhos de projetos e programas de
extensão desenvolvidos na Universidade Federal de Juiz de Fora. O intuito é promover as ações de extensão
da instituição, destacando seu impacto na comunidade externa ao campus por meio de uma narrativa
construída a partir de depoimento de pessoas beneficiadas pelos projetos. Assim, pretende-se dar ampla
visibilidade às ações, como forma de divulgar o que é feito e sensibilizar e atrair futuros beneficiados. Para o
ano de 2018 serão produzidos dez vídeos, cada um com duração aproximada de quatro minutos e dedicado a
apresentar um projeto. A escolha dos projetos a serem apresentados será feita junto à Pró-reitoria de
Extensão, levando-se em conta possibilidades de abordagem, variedade de áreas, aspectos visuais, histórico
e impacto das ações.
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Só letrando: práticas motivadas e contextualizadas de leitura, produção e análise de textos

Thais Fernandes Sampaio

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Este projeto oferece auxílio pedagógico na área específica de Língua Portuguesa para crianças atendidas
pelo Projeto Curumim, unidade São Pedro, através do desenvolvimento de práticas de leitura, produção e
análise de textos de diferentes gêneros do cotidiano. A ideia central é propiciar aos jovens envolvidos
experiências lúdicas que motivem e contextualizem práticas de leitura, produção e análise de exemplares de
gêneros comuns na vida cotidiana em sociedade (como rótulos, propagandas, encartes, comentários, etc.). O
Projeto se apresenta, ainda, como uma oportunidade para que o estudante do curso de Licenciatura em
Letras-Português experiencie atividades características do trabalho docente (planejamento, elaboração,
aplicação e elaboração de atividades), enriquecendo sua formação.
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Agroecologia, hortas comunitárias e bem viver

Gustavo Taboada Soldati

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A presente proposta, apresentada ao Edital “Boa Vizinhança”, é parte integrante das ações do Núcleo de
Agroecologia da Universidade Federal de Juiz de Fora que desenvolve diversas ações de pesquisa, ensino e
extensão sobre formas alternativas de produção agrária. O objetivo principal deste projeto é fortalecer a
Agroecologia enquanto proposta de sociedade através da construção, no Jardim Botânico, de uma horta
comunitária de base agroecológica, contendo variedades crioulas, plantas alimentares não convencionais
(PANCs), plantas medicinais e hortaliças. Portanto, são concebidos dois territórios, o entorno do campus
universitário e o entorno do Jardim Botânico. Especificamente, busca se a) a concepção participativa com a
comunidade do entorno de um espaço para o ensino pesquisa e extensão sobre Agroecologia; b) a
capacitação técnica de jovens e adultos do entorno em produção orgânica e c) a compreensão do papel
pedagógico das hortas comunitárias. Em princípio, serão seis entidades parceiras, das quais, quatro Escolas
Municipais. A essência extensionista deste projeto se encontra na própria essência do programa Boa
Vizinhança que estimula o diálogo com a sociedade através de demandas concretas apresentadas pela
comunidade do entorno. Soma-se a esta concepção a proposta política pedagógica de construção dialógicas
dos saberes, respeitando o encontro entre saberes populares e o saber acadêmico. Com pouco investimento
institucional, acredita-se que os resultados serão consideráveis, tendo em mente que estas atividades servem
à diferentes cursos de graduação, como Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Direito, Nutrição, Ciências
Sociais, Geografia, mas, especialmente em relação às muitas pessoas que transitarão no Jardim Botânico da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Finalmente ressalta-se que esta ação foi respaldada pelo Conselho
Técnico do Jardim Botânico e entra em ressonância com os as diretrizes, conceitos e objetivos do seu Projeto
Político Pedagógico de Educação Ambiental (PppEA).
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Projeto Aprender para Prevenir: A educação ambiental no contexto das crianças do ensino fundamental

Gislaine Dos Santos

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Tendo em vista que a cidade de Juiz de Fora tem recorrentes problemas relacionados a desastres naturais, e
conforme a demanda no entorno da Universidade Federal de Juiz de Fora, propõe-se com esse projeto a
elaboração e realização de práticas educativas no que tange assuntos voltados para a responsabilidade social
a partir de articulações entre teoria, prática e reflexões para promover um fortalecimento da importância das
questões ambientais. A proposta consiste em realizar atividades lúdicas sobre a temática da educação
ambiental com crianças de 9 a 10 anos do ensino fundamental por meio de 4 encontros mensais
consecutivos, sendo no último encontro realizado uma gincana com diversas brincadeiras para promover a
integração do conhecimento com os alunos e a comunidade escolar. A metodologia do projeto consiste no
estudo e elaboração de materiais ilustrativos como  palestras, cartilhas e dinâmicas, para tornar a abordagem
mais didática e eficaz sobre riscos ambientais. Nesse sentido o projeto envolverá discentes do curso de artes
e design, arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental, engenharia civil e serviço social bem como docentes
da UFJF com formação e/ou atuação na área da temática do projeto.
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Rede de Prosumidores Agroecológicos do Médio Rio Doce: promovendo geração de renda familiar, autonomia
e soberania alimentar

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Rede de Prosumidores Agroecológicos do Médio Rio Doce é uma iniciativa do NAGÔ, em parceria com
CAT e STR-GV, que visa aproximar produtores e consumidores que buscam incentivar um modelo de
produção e comercialização de alimentos saudáveis, livres de transgênicos e agrotóxicos, a preços justos e
acessíveis, valorizando a Economia Solidária e a Agricultura Familiar na região. O projeto prevê apoio na
implantação e na operacionalização da Rede por meio de diversas ações extensionistas envolvendo
estudantes de Nutrição e Administração, professores e TAEs da UFJF-GV nas estratégias de comunicação
popular e gestão social, bem como na divulgação de informações nutricionais sobre os produtos da
agrobiodiversidade regional. Também serão realizados intercâmbios visando levar os consumidores a
conhecerem os sistemas de produção dos agricultores parceiros da Rede, fortalecendo as relações de
confiança na comercialização e promovendo intensas trocas de saberes. O projeto também oferecerá um
curso de formação aos agricultores parceiros visando à certificação participativa de seus produtos e inclusão
produtiva em políticas públicas para a Agricultura Familiar. No âmbito do Programa Boa Vizinhança este
projeto foi cadastrado na área temática de Tecnologia e Produção, uma vez que integra as tecnologias sociais
de produção agroecológica e orgânica e estratégias de comercialização direta de produtos da agricultura
familiar, integrando a linha de Segurança Alimentar e Nutricional, atendendo a várias demandas populares
levantadas junto a movimentos sociais e coletivos que atuam no território em defesa da Bacia do Rio Doce.
Dentre as demandas elencadas no edital 05/2018 da PROEX, o projeto atende as grandes áreas de Saúde
(segurança alimentar e nutricional sustentável), Meio Ambiente (na linha de Educação e Saúde Ambiental),
Justiça, Sociedade e Economia (nas linhas de Economia solidária e cooperativismo, Empoderamento de
organizações). Como uma premissa da Agroecologia, o ideal é que todas as pessoas possam ter acesso à
alimentação saudável e com preço justo, porém embora os desafios ainda sejam enormes, estamos dando os
primeiros passos em nossa vizinhança!
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Prevalência e aspectos epidemiológicos de enteroparasitoses na comunidade ribeirinha de Ilha Brava,
Governador Valadares, MG.

Girley Francisco Machado De Assis

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As enteroparasitoses são infecções causadas por helmintos ou protozoários sendo considerado um grave
problema de saúde pública, já que são de fácil transmissão e de difícil controle. Apresentam distribuição
mundial com elevadas prevalências em países tropicais e subtropicais, afetando principalmente aquelas
comunidades mais carentes. Estes parasitos alojam frequentemente no trato gastrointestinal humano
aproveitando do mesmo para se alimentar, desenvolver e reproduzir, e consequentemente podem levar a
perdas econômicas pela ausência ao trabalho ou diminuição da produtividade, deficiências no rendimento
escolar, aumento de gastos com serviços médicos, além de várias manifestações clínicas tais como anemia,
fraqueza, síndrome de má absorção e diarreia. O objetivo deste projeto é avaliar a prevalência e aspectos
epidemiológicos de enteroparasitoses na comunidade ribeirinha de Ilha Brava, Governador Valadares. Esta
comunidade foi diretamente atingida após o rompimento da barragem de Fundão, no município de
Mariana/MG, e sua população vem sofrendo as consequências relacionadas ao consumo humano de água,
sendo levada a mudar completamente seus hábitos quanto ao armazenamento e busca por novas fontes
hídricas para suprir as necessidades humanas. Possíveis mudanças de hábitos relacionados a esse
armazenamento e a origem desta nova fonte de água pode ser uma condição muito favorável para a
transmissão de parasitoses intestinais e merece ser investigada o quanto antes. Diante dos fatos pretende-se
avaliar os escolares e parte da população ribeirinha através da realização de exames parasitológico de fezes
pelo método rotineiro de HPJ, visando determinar os parasitos prevalentes e propor medidas e/ou ações que
possam ser empregadas nesta comunidade buscando a melhoria na qualidade de vida desta população.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Tecnologias Sociais e Agroecologia no Campo e na Cidade

Gustavo De Almeida Santos

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão “Tecnologias Sociais e Agroecologia no Campo e na Cidade” tem como objetivo propor
e participar das ações de implantação de tecnologias sociais com base em sistemas agroecológicos para fins
de produção de alimentos e implantação de hortas terapêuticas, assim como realizar cursos e oficinas com
temas correlatos às tecnologias sociais e vivência dos agricultores rurais e urbanos.  Promovendo a saúde
coletiva através da produção e consumo de alimentos saudáveis e fitoterápicos, gerando trabalho, renda e
inclusão social em comunidades de agricultores urbanos e rurais nos municípios de Governador Valadares e
Tumiritinga, tendo como base a integração de ações de ensino, pesquisa e extensão em prol do
desenvolvimento sustentável e da superação dos problemas socioambientais enfrentados na região do Médio
Rio Doce.
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Contos de Mitologia

Charlene Martins Miotti

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O projeto Contos de Mitologia leva ao público atendido os frutos das pesquisas efetuadas pela equipe de
trabalho de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Letras da UFJF, através da contação de histórias da
Antiguidade Clássica. Nosso objetivo é difundir o conhecimento dos Estudos Clássicos e o gosto pela leitura
nas crianças, além de incentivar a formação continuada dos participantes do projeto e promover a
aproximação entre universidade e comunidade. Como fio condutor, selecionamos narrativas retiradas das
“Metamorfoses”, do poeta latino Ovídio. Na edição anterior, após as narrativas adaptadas e contadas, em
encontros com duração de uma hora, a cada quinze dias, os alunos do 4º ano vespertino e matutino da
Escola Municipal Tancredo Neves foram convidados a elaborar sua própria versão de dicionário de latim,
explicando com suas palavras termos das histórias narradas, escolhidos por eles, em textos escritos coletiva
ou individualmente. O resultado final foi impresso e entregue para as crianças em uma cerimônia de
"lançamento de livro" no Centro de Ciências, onde cada um recebeu um exemplar e autografou exemplares
para arquivamento da equipe.
A partir da aceitação do trabalho realizado com esse grupo, pretendemos, mais uma vez, em parceria com a
escola e atendendo à necessidade de coordenar nossas atividades às propostas das professoras regentes
das turmas, agora no 5o ano do ensino fundamental, trabalhar com a leitura dramatizada de alguns mitos, que
serão apresentados na XXV Semana de Estudos Clássicos da UFJF. Assim, trabalharemos linguagem oral e
escrita, questões de planejamento da atividade, como figurino, roteiro, divisão de falas, e proporcionaremos a
junção entre o trabalho extensionista e e as demais áreas de atuação que compõem o conhecimento
acadêmico, dando a oportunidade de as crianças, juntamente com suas professoras, sob coordenação da
equipe do projeto, apresentarem um trabalho para alunos e professores da área de Estudos Clássicos de
diferentes instituições, presentes no evento, organizado pela Faculdade de Letras da UFJF.
Como vem sendo feito desde a primeira edição da proposta, em 2014, pretendemos com essas intervenções,
divulgar a Cultura Clássica para os segmentos básicos da educação, aprimorar a formação acadêmica e
didática dos bolsistas e promover a aproximação entre a universidade, em especial os cursos de licenciatura
da Faculdade de Letras, e a escola de formação básica. Desejamos colaborar para que essas crianças
vislumbrem a possibilidade de um futuro melhor para si mesmas, como adultos que irão gozar de cidadania,
capazes de se fazerem críticos e reflexivos através do conhecimento proporcionado pelo acesso a alguns
aspectos formadores de sua própria cultura, muito explorados atualmente pela indústria cinematográfica,
editorial e de jogos, embora pouco trabalhados em determinados segmentos sociais, além de colaborar para
sua expressão oral e escrita em diferentes contextos.
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Conhecimento histológico além dos muros da Universidade

Vinicius Novaes Rocha

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Existe uma grande lacuna entre o conhecimento e material científico/pedagógico gerado nas Universidades
públicas do Brasil e o que é efetivamente, utilizado no ensino básico público. No que se refere à educação
pública formal, o ensino básico de ciências e biologia possui dificuldades devido à falta de recursos e
materiais didáticos atualizados que estimulem o interesse dos alunos. Sendo assim, o presente projeto tem
como objetivo confeccionar um conjunto de lâminas histológicas para serem utilizadas no ensino de biologia
em escola pública. Uma escola será selecionada a partir de critérios pré-estabelecidos e, todo o planejamento
da introdução e utilização das lâminas nas aulas práticas do ano letivo de 2019 será feito conjuntamente com
a direção e professores da escola. As lâminas serão produzidas seguindo rotina histológica convencional
pelos bolsistas do projeto, que também ficarão responsáveis pela entrega e acompanhamento avaliativo do
mesmo, que será feito através da aplicação de questionários bimestrais para professores e alunos envolvidos.
Com este projeto, espera-se contribuir para uma melhor qualidade no ensino básico, além de proporcionar
uma aproximação do conhecimento cientifico gerado na Universidade Federal de Juiz de Fora com a
educação básica do município Juiz de Fora.
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Popularização do conhecimento da GEOTECNIA AMBIENTAL: geologia, solos e resíduos sólidos

Julia Righi De Almeida

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Tendo em vista a demanda do presente edital por projetos que visem à visitação do campus da UFJF através
de seus laboratórios e o desenvolvimento de atividades na Engenharia, propõe-se com esse projeto a
elaboração e realização de práticas educativas com alunos que estejam cursando o ensino médio (tanto na
escola escolhida quanto na Universidade) no que tange assuntos voltados à Geotecnia Ambiental, importante
área da Engenharia Civil que abrange estudos de geologia, solos e resíduos sólidos. A proposta consiste em
realizar atividades abrangendo desde a identificação e caracterização de solos e rochas até os principais
conceitos, mecanismos e fenômenos físicos com o uso de simples modelos de laboratório. Além disso,
espera-se com o projeto, tratar de temas voltados a temática da educação ambiental a partir de discussões e
atividades voltadas ao conhecimento dos resíduos sólidos e seu descarte inadequado, avaliando os potenciais
impactos causados no solo. Nesse sentido, o projeto envolverá discentes dos cursos de Engenharia Civil e
Ambiental bem como docentes da UFJF com formação e atuação na área da temática do projeto.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Atividade física e saúde cardiometabólica para a população residente nos distritos de Governador Valadares

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O processo de envelhecimento no ser humano é multifatorial, podendo afetar os aspectos biológicos,
psicológicos, econômicos e sociais. Algumas alterações promovidas pelo processo de envelhecimento podem
ser irreversíveis, visto que pode se iniciar com a perda de capacidade funcional e evoluir para a dependência
na realização das atividades de vida diária. Além disso, cabe destacar que com o avanço da idade também
aumenta substancialmente a prevalência de doenças crônicas cardiometabólicas. O desastre de Mariana,
ocorrido em novembro de 2015, afetou imensamente o município de Governador Valadares. Neste sentido, a
população local foi submetida a uma série de desafios físicos, psicológicos e de mobilidades, o que pode ter
afetado a saúde física desses moradores. A maioria dos projetos de extensão desenvolvidos na cidade de
Governador Valadares (incluindo os projetos que eu coordeno) visam atender a população urbana do
município. Entretanto, a população residente nos distritos de Governador Valadares também foi submetida
aos desafios proporcionados pelo desastre de Mariana, desafios estes que muitas vezes foram até maiores
devido ao difícil acesso ao serviço de saúde e à ajuda humanitária. A prática regular de atividade física têm se
mostrado bastante benéfica para a melhora da saúde física, sobretudo, em relação à saúde cardiometabólica.
O objetivo deste projeto de extensão será avaliar a saúde cardiometabólica, estimular e dar condições para a
prática segura de atividade física e oferecer atividades educativas com orientações em relação à adoção de
um estilo de vida ativo, visando à melhora da saúde cardiometabólica comunidade residente nos distritos de
Governador Valadares. Este projeto se encaixa na Grande área da “Cultura, Esporte e Lazer” atendendo a
demanda de impacto nas atividades esportivas e de lazer dos atingidos, além disso, é uma interface do
Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI) da UFJF-GV. O presente projeto de extensão oferecerá
atividades gratuitamente aos grupos sociais afetados pelo desastre durante eventos de saúde e ações de
extensão realizados nos distritos da cidade de Governador Valadares: São José do Goiabal, Santo Antônio do
Porto, Brejaubinha, Santo Antônio do Pontal,Alto de Santa Helena, São José do Itapinoã, Nova Brasília, São
Vitor, Vila São Bernardo, Penha do Cassiano, Vila Nova Floresta (PACA), Xonin de Baixo, Xonin de Cima e
Derribadinha. Estes eventos ocorrerão por demanda ativa (através da organização e execução de feiras de
saúde) em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social Central (CRAS- Central), que é o
responsável pelo atendimento dos distritos descritos acima e que têm nos trazido as demandas emergenciais
e importantes desta população. Todas as atividades desenvolvidas terão caráter educativo e prático,
incluindo: medidas (pressão arterial, peso, altura, circunferência de cintura e glicemia), informações sobre
riscos e benefícios da prática de atividade física, informações sobre as doenças, informações sobre a
importância da adoção de um estilo de vida ativo e aulas com diferentes características (alongamentos,
exercícios aeróbicos e de resistência, atividades rítmicas e recreativas, palestras educativas em relação à
qualidade de vida), visando à melhora da saúde. Contato para maiores informações sobre o projeto:
andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
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Coleta Seletiva Solidária e Consumo Sustentável - Implementação do Decreto 5940/2006

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto objetiva auxiliar os trabalhos da Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS), no Campus da
UFJF em Governador Valadares. Visa contribuir para a organização e implementação de ações capazes de
permitir o alcance dos resultados pretendidos pela CCSS e o atendimento ao Decreto 5940/2006. O referido
Decreto determina que as instituições públicas federais promovam a destinação correta dos resíduos sólidos
por elas produzidos. Tal destinação precisa, ainda, necessariamente identificar e contemplar
empreendimentos econômicos solidários (EES) de reciclagem. No caso de Governador Valadares,
atualmente, conta-se com a Associação de Catadores de Material Reciclável Natureza Viva (ASCANAVI),
uma associação de catadores que atua no Município desde 1998, e a Associação Rio Limpo, fundada em
2008, que recolhe e transforma óleo de cozinha em sabão. O projeto também objetiva estimular e auxiliar a
formação e atuação de outras Comissões de Coleta Seletiva Solidária, nos termos deste instrumento legal em
outras instituições públicas federais sediadas no Município de Governador Valadares/MG e entorno. Conta
com a participação de docentes do Departamento de Direito e Educação Física, da UFJF-GV, além de
docentes externos com formação em Direito e Engenharia Ambiental.
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Ciência e Saúde  - Ciclo de Palestras

Jair Adriano Kopke De Aguiar

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Esse projeto compõe o conjunto de projetos de Boa Vizinhança da PROEX/UFJF e visa a atender a uma
demanda específica apresentada pela escola São Vicente de Paulo, localizada no bairro Borboleta. O projeto
capacitará alunos da UFJF dos cursos de farmácia, medicina e nutrição para que os mesmos apresentem
palestras educativas sobre saúde, na escola. Os alunos pertencentes ao projeto serão preparados por
professores dos departamentos de bioquímica e fisiologia da UFJF, e darão as palestras mensalmente na
escola. Os temas serão definidos juntamente com a direção da escola a fim de melhor atender à sua
demanda.
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ASCANAVI -  Formação e Assistência Jurídica

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto é uma continuação do trabalho de extensão exitoso desenvolvido nos últimos 12 meses com a
Associação de Catadores de Material Reciclável Natureza Viva (ASCANAVI), no município de Governador
Valadares/MG.  Conta com a participação de docentes e discentes dos Cursos de Direito, Ciências Contábeis
e Educação Física, da UFJF/GV, com o intuito de prestar assessoria jurídica, cursos de formação e oficinas.
Mantém uma ação contínua, para o fortalecimento deste EES, com dedicação neste 2º ano de trabalho aos
eixos de formação e assistência judiciária para este empreendimento econômico solidário (EES) e seus
associados. Também dedica-se às relações institucionais entre este EES e a administração pública municipal.
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IMPACTOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO PARA O CULTIVO DE PLANTAS
MEDICINAIS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES: CUIDADOS COM SOLO, ÁGUA E
PROMOÇÃO DO USO RACIONAL
Regina Gendzelevski Kelmann

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Desde os primórdios da civilização é descrito o uso de plantas para fins medicinais. Atualmente, muitos
fatores têm contribuído para o aumento da utilização deste recurso, entre eles, o alto custo dos medicamentos
industrializados, o difícil acesso da população à assistência médica, bem como a tendência, nos dias atuais,
ao uso de produtos de origem natural  A utilização inadequada de plantas medicinais pode trazer alguns
efeitos tóxicos, reações alérgicas ou mesmo o aparecimento de algumas doenças. Um estudo sobre a
utilização de plantas medicinais pela população de Governador Valadares e destacou que os dados
encontrados demonstraram que a as mesmas são cultivadas pelos próprios usuários e, provavelmente são
utilizadas ainda frescas. A cidade de Governador Valadares foi muito impactada pelo rompimento de
Barragem de Fundão em 2015, e é a maior cidade atingida ao longo do curso do Rio Doce. Diante dos
impactos sobre a água e o solo de Governador Valadares, e considerando o perfil de cultivo e utilização de
plantas medicinais da população, é importante levar à essa população os cuidados necessários para que
sejam produzidas plantas com qualidade própria para o consumo, somado a isso, é de fundamental
importância orientar a população para o correto uso das plantas para fins terapêuticos.  Nesse contexto, o
presente projeto pretende levar a população do município de Governador Valadares, atingida diretamente pela
onda de rejeitos de mineração proveniente do rompimento da Barragem de Fundão, conhecimento para
cultivo e utilização racional e seguro de plantas medicinais. Inicialmente será realizado um mapeamento para
identificar usuários e plantas medicinais e a forma de obtenção dessas plantas, posteriormente serão
realizadas atividades visando a educação para usuários quanto a manejo, consumo e forma de utilização das
plantas medicinais. Destaca-se que serão realizadas rodas de difusão de conhecimento, espaço para
integração entre o conhecimento popular e científico. A realização desse projeto pretende alcançar a
mobilização de 10 territórios do Programa de Saúde da Família distribuídos no município de Governador
Valadares com enfoque inicial em fitoterapia e plantas medicinais e promover o  conhecimento da população
com relação a utilização correta de plantas medicinais
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APITO JOVEM

Alvaro De Azeredo Quelhas

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto é uma iniciativa de educação profissional para jovens atendidos pelo Instituto Profissional Dom
Orione, no qual a Faculdade de Educação estabelece diálogo com a Faculdade de Educação Física e
Desportos, através da iniciação profissional no campo da arbitragem de futebol em projetos de futebol
desenvolvidos tanto no instituto quanto na própria UFJF
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Semeando o Futuro

Selva Maria Guimaraes Barreto

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto Semeando o Futuro tem como objetivo a formação integral dos alunos atendidos pelo Grupo
Semente no Bairro Dom Bosco através do desenvolvimento da Cultura Corporal. Serão trabalhados os
conteúdos atletismo, basquete, handebol, dança, esportes radicais, jogos e brincadeiras, entre outros; com o
objetivo de desenvolver as qualidades físicas, psicológicas e sociais dos alunos. Ao todo serão atendidas 90
crianças com idades entre 4 e 14 anos no contraturno escolar. As aulas serão realizadas às quartas e sextas-
feiras nos horários de 8:00 às 10:30h e 13:00 às 15:30h; onde as crianças serão divididas em turmas de
acordo com a idade e receberão aulas de Educação Física com duração de 50 minutos, duas vezes por
semana.
E-mail para contato: grupo.semente@yahoo.com.br
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Comunidade Saudável

Marcio Jose Martins Alves

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto visa fortalecer e institucionalizar a parceria entre a Faculdade de Medicina com o Instituto Dom
Orione (IDO) que já remonta ao ano de 2013, quando houveram as primeiras ações conjuntas com o Instituto,
que oferece serviço de convivência e fortalecimento de vínculo (SCFV) a crianças e adolescentes da
comunidade dos bairros do entorno da UFJF (Dom Bosco, N. S. de Fátima, São Pedro). O projeto propicia o
envolvimento dos universitários com as atividades típicas de diversos serviços que constituem as Políticas
Públicas de Assistência Social (PAIF, SCFV), e sua integração com a Estratégia de Saúde da Família e o
programa Saúde na Escola, conforme preconizado pelos Ministérios de Desenvolvimento Social, da Educação
e da Saúde. É importante ressaltar a relação da proposta com o plano municipal Juiz de Fora Mais Vida
(JF+Vida) da Prefeitura de Juiz de Fora, versão municipal do programa 'Crack é possivel vencer' da SENAD /
Ministerio da Justiça, que visa a prevenção do uso nocivo de alcool e outras drogas através da integração de
ações de saúde, educação e promoção social. De acordo com os principios da participação popular e controle
social, o JF+Vida advém do Conselho Municipal de Políticas Integradas sobre Drogas (COMPID). As reuniões
de Rede Socioassistencial promovidas pelo CRAS, foram eleitas como espaço privilegiado de intervenção das
Oficinas Intersetoriais Regionais JF+Vida, que acompanha e facilita a intersetorialidade, através do
envolvimento das secretarias municipais e da capacitação dos servidores dos diversos equipamentos públicos
do território. Por meio do envolvimento de alunos de graduação de cursos da area de saúde em projetos
desenvolvidos pela Prefeitura de Juiz de Fora nos seus territórios sócio-assistenciais, de promoção da saúde
e prevenção de doenças e agravos nas crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade
sociocultural, o projeto foca na redução destas vulnerabilidades em vários niveis: clínico, familiar, na escola e
na comunidade. Através do acompanhamento clínico e elaboração de planos de cuidado integrais, das visitas
domiciliares e reuniões com os pais, visa trabalhar de forma integrada as abordagens da Saúde e da
Assistência Social. No Instituto, na escola e na comunidade, a ação se dará a partir do envolvimento com as
reuniões de pais e mães, e de acões educativas sobre saúde, que podem ser dirigidas aos alunos, aos pais
ou aos professores das escolas públicas.
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Dom da Bola

Marcelo De Oliveira Matta

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto de extensão "Dom da Bola" destina-se aos jovens do sexo masculino e feminino, atendidos pelo
Instituto Dom Orione, com idades
compreendidas entre 07 a 15 anos, com o propósito de utilizar o futebol como instrumento de formação e
transformação humana e esportista e gerar
uma integração das famílias das crianças e dos adolescentes junto às atividades realizadas no Instituto Dom
Orione e UFJF, fortalecendo os vínculos
comunitários. As atividades serão desenvolvidas nas dependências do Instituto Dom Orione, diariamente, pela
manhã e pela tarde, de maneira
programada, planejada e sistematizada.
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Acompanhando a Agenda das Nações Unidas ( ONU - 2030) para o Desenvolvimento Sustentável na cidade
Governador Valadares .

Braulio De Magalhaes Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Trata-se de projeto em curso, na cidade de Governador Valadares, que se reapresenta para continuidade das
ações no município com vistas a acompanhar, fomentar e intervir com ações na cidade, especificamente, a
partir dos referenciais trazidos pelos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil faz parte. Apontando
para uma direção de sua política internacional alinhada aos dilemas globais vividos no mundo, o Brasil vem
mantendo a adesão aos principais instrumentos internacionais dirigidos à proteção individual e ambiental,
como também ao desenvolvimento humano. Neste sentido, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável na sede da ONU em 2015 pactuou a adoção formal de uma nova agenda de
desenvolvimento sustentável comum, intitulada “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável” que consiste em uma Declaração com 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e 169 metas que traz uma seção sobre meios de implementação e uma renovada parceria
mundial, além de um mecanismo para avaliação e acompanhamento. O Governo brasileiro estruturou um
sistema para acompanhar o cumprimento desta agenda: Acompanhando a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável - Subsídios iniciais do Sistema das Nações Unidas no Brasil sobre a
identificação de indicadores nacionais e referentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também,
como subsídio para construção de uma agenda organizou um Portfólio dos projetos do PNUD Brasil à luz dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que apresenta projetos e ações referenciais para implementação
local. Orientados por uma metodologia de municipalização dos Objetivos do Milênio 2000 – 2015 que permitiu
êxitos e apontou para estes novos objetivos ODS em processo de aprimoramento, apoiados nos Indicadores
do Desenvolvimento Sustentável – IDS desenvolvidos pelo IBGE propomos o projeto Acompanhando a
Agenda das Nações Unidas ( ONU - 2030) para o Desenvolvimento Sustentável na cidade Governador
Valadares – Indicativos para uma metodologia de municipalização. Se propondo a um laboratório jurídico-
social pretende-se um núcleo articulado no processo ensino-aprendizagem que permita ofertar arenas que
valorize os conteúdos e perspectivas trabalhadas em sala de aula, nas diversas disciplinas, assim como
amplie os espaços para intensificar as pesquisas necessárias aos bacharéis, resultando na premissa
essencial das ações de extensão que é atuar na realidade social articulando os segmentos e temas sociais
relevantes à cidade. Recortando sua concepção e materialização local, no município de Governador
Valadares pretende-se instaurar um processo de conexões articuladas entre governo-sociedade- academia
para levar a cabo estudos, pesquisas e ações extensionistas que promovam espaços para as(os) estudantes
intercambiarem um processo comunicativo de conhecimentos da sala de aula (ensino) com a ação local posto
se aplicar ao contexto da realidade local e dos temas da cidade, evidentemente retroalimentando uma
dinâmica pesquisadora que deve permear um curso de bacharelado na perspectiva investigativa dos
fenômenos sociais.
O desafio posto é  criar uma mobilização para conscientização nacional pelo cumprimento dos ODS – 2030 e,
certamente, isso exige uma ação articulada entre todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios). Grande parte dos esforços depende dos gestores locais, pois se na média muitos dos
indicadores brasileiros são razoáveis ou bons, os dados desagregados revelam muitas fragilidades regionais e
locais.
Nesse contexto, os municípios podem e devem assumir um papel de protagonistas do desenvolvimento. Por
estarem próximos da população, eles têm uma posição estratégica na hora
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de dialogar e compreender os anseios da comunidade. Além disso, são responsáveis pela gestão de diversas
políticas públicas que contribuem para os ODS - 2030. Após o primeiro ano de atuações, o projeto se propõe
a avançar nas articulações no município, tanto junto às instituições governamentais, mas também com a
comunidade local, sobretudo redefinindo algumas possibilidades, como a formação de grupos de estudos na
UFJF, fomentando ações e eventos nas comunidades, implementação de projetos e programas locais a partir
da UFJF. Nesta perspectiva, incrementa-se o projeto para novas frentes e parcerias locais.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Difusão de conhecimento sobre plantas medicinais entre o curso de Farmácia da UFJF-GV e atingidos pelo
rompimento da barragem de Fundão/Mariana no distrito de Baguari, zona rural de Governador Valadares-MG

Andreia Peraro Do Nascimento

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Após três anos do rompimento da barragem de Fundão/Mariana, os impactos ainda podem ser sentidos por
diversas populações que dependem do Rio Doce para viver. O objetivo geral deste trabalho será promover
interação entre o saber científico e popular  sobre o cultivo e utilização de plantas medicinais no distrito de
Baguari (Governador Valadares, MG. A população atingida ainda tem dúvidas sobre o consumo da água do
Rio Doce, bem como alimentos, que dependam direta ou indiretamente da irrigação da água do Rio Doce. O
uso de plantas medicinais é bem frequente por moradores ribeirinhos da região do Rio Doce. A troca de
saberes sobre uso de plantas medicinais pelos estudantes do curso de Farmácia da UFJF-GV e os moradores
do distrito de Baguari levará o conhecimento farmacêutico técnico para a comunidade e trará para os
estudantes, informações sobre usos tradicionais de plantas medicinais.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ginástica Para Todos na Obra Social Santa Catarina

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

Este projeto tem como objetivo oferecer atividades para crianças de 3 a 6 anos de idade envolvendo as
diversas modalidades das ginásticas (artística, acrobática, rítmica, trampolim, etc.) mescladas aos temas da
cultura corporal (jogos e brincadeiras, esportes e lutas) e às dimensões das artes (música, teatro, danças e
artes visuais) numa perspectiva de ludicidade e visando a formação humana e a valorização do trabalho
coletivo.  A ação se realiza na Instituição “Obra Social Santa Catarina”, rua Monteiro Lobato, n. 147, bairro
Jardim Casabranca, Juiz de Fora, atendendo a toda comunidade da “Cidade Alta”. O projeto se divide em
quatro turmas: 02 turmas às quartas-feiras, das 15:00h às 16:00 horas, atendendo crianças de 3 a 4 anos; e,
02 turmas às quintas-feiras, das 08:00h às 10:00 horas, atendendo crianças de 5 a 6 anos. Informações
detalhadas direto da Obra Social Santa Catarina ou pelo telefone 3214 3841.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Campus Tour (Tour pelo campus): a inclusão social pelo lazer para jovens do bairro Dom Bosco via visitação
a equipamentos de lazer da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Vanessa Tonelli Da Silva

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Este projeto visa permitir que 50 jovens de 7 a 15 anos, vinculados ao Instituto Profissional Dom Orione, em
sua ampla maioria residentes no Bairro Dom Bosco, em contexto de vulnerabilidade social, possam
experienciar vivências de lazer eivadas de um caráter turístico no campos da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF). Mediante estas atividades, problematizar-se-á, junto a eles, questões como inclusão/exclusão
social, patrimônio cultural, experiências de lazer, práticas esportivas, contato com a natureza, bem como
refletir acerca da própria relação que guardam com a UFJF. Realizar-se-á quinzenalmente oficinas dialógicas
para refletir sobre representações do campo, iniciar diálogos sobre categorias ligadas à cultura desses grupos
e duas visitas a espaços de lazer e educacionais ao campus por mês, contabilizando, ao término do projeto,
com 30 visitas e 30 oficinas temáticas reflexivas. Importa considerar que as oficinas serão realizadas no
próprio IPDO à tarde, ao longo de duas horas, e as visitas serão em espaços ligados à própria universidade
quinzenalmente ao longo de três horas.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Educação continuada em saúde: ações de prevenção, promoção e controle das doenças infecto-parasitárias
em distritos rurais e endêmicos do município de Governador Valadares, Minas Gerais.

Pauline Martins Leite Borges

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto de extensão tem como propósito mobilizar, através da educação continuada, as comunidades
residentes em áreas de alto risco para doenças infecto-parasitárias na região de Governador Valadares (GV) -
Minas Gerais (MG) para fortalecer as ações de prevenção, promoção e controle dessas doenças. As
populações alvo deste estudo serão os estudantes e seus respectivos familiares, os professores e os agentes
de saúde vinculados às Estratégias de Saúde da Família (ESFs) localizadas em distritos rurais da cidade de
GV. Estas comunidades além de contribuir consideravelmente para o número de adoecimentos por essas
moléstias no Estado de Minas Gerais, haja vista a falta de informação dos habitantes e a fragilidade dessa
população, foram diretamente atingidas após o rompimento da barragem de Fundão, no município de
Mariana/MG. Esse desastre contribuiu para consequências relacionadas ao consumo humano de água,
gerando mudanças relacionadas aos hábitos quanto ao armazenamento e busca por novas fontes hídricas
para suprir as necessidades humanas. Possíveis mudanças de hábitos relacionados a esse armazenamento e
a origem desta nova fonte de água pode ser uma condição muito favorável para a transmissão de parasitoses
intestinais e reprodução de vetores como o Aedes aegypti. O objetivo desse projeto é educar crianças na faixa
etária dos 04 aos 10 anos e sensibilizar os responsáveis pelas mesmas, a fim de minimizar os riscos de
contágio de doenças infecciosas e parasitárias. Além disso, as equipes de saúde da família estarão
envolvidas dentro da proposta de capacitação de recursos humanos com ênfase no diagnóstico e controle
dessas doenças. Pretende-se também representar para os cursos da área da saúde da UFJF campus GV
uma oportunidade de atender ao preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais no que se refere à
formação das competências de educação em saúde e comunicação, além de contribuir para uma formação
contextualizada que atenta às características epidemiológicas locais. Será montado um banco de dados a
partir de questionários respondidos pelos participantes da pesquisa. Para isto, serão coletados dados através
de questionários e serão utilizados dados relacionados a prevalência dessas infecções obtidos em um projeto
de pesquisa aprovado pelo Edital Universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), número do processo 454136/2014-5. Após esse levantamento serão realizadas
palestras com os responsáveis pelas crianças e com os agentes de saúde, visando a prevenção dessas
parasitoses, ensinando, aos mesmos, hábitos corretos de higiene, tais como lavagem das mãos e dos
alimentos antes do consumo e higiene domiciliar. Com as crianças serão desenvolvidas atividades educativas
e lúdicas, como peças teatrais, oficinas e jogos interativos, fazendo uso da brincadeira como medida
profilática. Estas atividades acontecerão no âmbito das escolas e das unidades de saúde com a participação
dos professores, equipes de profissionais da educação, dos servidores, familiares dos escolares, agentes de
saúde e os alunos envolvidos no projeto. Prevê-se, também, a elaboração de material educativo como
cartilhas, folders e vídeos que facilitarão o processo de aprendizagem em educação e saúde. Esta proposta
expressa um compromisso político, educacional e científico, que em regime de cooperação propõe o
estabelecimento da relação serviço-ensino, em uma perspectiva integrada de formação profissional,
construção e transferência de conhecimentos.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DOMÉSTICO

Marco Aurelio Kistemann Junior

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O presente projeto está em sintonia com um grupo de pesquisa na UFJF, Pesquisa de Ponta (UFJF) que nos
últimos anos vem promovendo pesquisas, palestras e cursos de extensão com centenas de participantes. O
tema central do projeto é Educação Financeira e Organização Doméstica de modo a promover a
conscientização em populações vulneráveis socialmente do uso consciente do dinheiro e de produtos
financeiros como cartões de créditos, empréstimos e financiamentos. A metodologia empregada será a
promoção de palestras e oficinas com jovens e adultos buscando promover a alfabetização financeira por
meio de estudos de caso (Case Studies). Com encontros quinzenais e com horários agendados com a
instituição atendida o coordenador e bolsistas promoverão os encontros na sede da instituição Grupo
Semente no Bairro Dom Bosco em Juiz de Fora (MG).
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

QualificAção Boa Vizinhança

Janayna Katyuscia Freire De Souza Ferreira

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

A Obra Social Santa Catarina (OSSC) é uma instituição que atende à comunidade no entorno da UFJF, Zona
Oeste de Juiz de Fora, através de ações sociais que vão desde cuidados médicos, musicalização infantil,
orientação nutricional e realização de atividades físicas, à qualificação profissional através de diversos cursos,
principalmente na área de corte e costura e artesanato. O Projeto tem por objetivo contribuir com os membros
da comunidade, na maioria jovens e desempregados, para qualificação profissional e sua reinserção no
mercado de trabalho em conformidade com as temáticas propostas: Informática, Contabilidade, Administração
e Ensino. O Projeto QualificAção já atua na Instituição desde 2017, apresentando grande potencial de
expansão, mas dada a limitações na estrutura de laboratórios da Instituição, hoje oferece curso de Informática
para Idosos; porém há um projeto entre a coordenação do QualificAção e a Instituição para atualização e
expansão dessa estrutura, para que possa aumentar seu alcance.
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Coordenador(a)
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Unidade

Prevenção primária e manejo de queimaduras - a importância na formação médica.

Marilho Tadeu Dornelas

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Os acidentes com queimaduras são considerados um grave problema de saúde pública em diversos países,
principalmente naqueles em desenvolvimento. Tal fato está relacionado à diversas causas, sendo uma delas
de grande destaque, a ausência de políticas públicas de prevenção das queimaduras. Posto isso, há de se
reconhecer o importante papel que cabe ao médico como agente da promoção de saúde, no papel de
orientador da população no que tange a prevenção das queimaduras. Contudo, é sabido que a formação
médica é preenchida por denso conteúdo científico, tendo o professor o árduo trabalho de transmitir os
principais conhecimentos da área dentro de um espaço de tempo limitado, o que acaba tornando o
conhecimento segmentado e pouco prático. Reconhecendo este déficit o presente projeto visa complementar
a formação universitária do acadêmico de medicina, para que seja um futuro profissional capaz de criar um
vínculo com a população, de forma a atuar na prevenção de queimaduras e também no manejo do paciente
queimado. Além disso, o projeto proporcionará ao estudante a melhoria da comunicação e apresentação,
importante área de habilidade a ser desenvolvida considerando que no decorrer da vida acadêmica e
profissional, o estudante será desafiado por olhares atentos de um público ouvinte, seja uma banca de
examinadores em um concurso, seja por pacientes em uma sala de espera na atenção primária.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

OFICINAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Suzana Lima Vargas Do Prado

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto de extensão tem como metas: (i) promover oficinas de leitura e produção de textos de diversos
gêneros para alunos do ensino fundamental, visando o desenvolvimento da competência discursiva;(ii)
despertar nos alunos o gosto pela leitura literária, por meio da apresentação, do livre acesso e do empréstimo
de livros de diferentes gêneros literários; da participação nos momentos de leitura e da troca de apreciações
literárias. Serão oferecidas oficinas semanais de leitura e produção escrita para grupos de seis crianças, na
faixa etária de 07 aos 14 anos de idade. Os atendimentos pedagógicos semanais terão duração de duas
horas cada um, sob a direção dos graduandos(as) do Curso de Pedagogia da UFJF. Nesses encontros
semanais, serão realizadas atividades em torno da leitura e da produção de textos de diversos gêneros;
revisão e reescrita de textos próprios ou dos colegas; atividades simplificadas com produção de texto ou
partes de texto; exercícios pontuais sobre o uso dos recursos linguístico-discursivos adequados aos gêneros
discursivos estudados e socialização dos textos em diferentes suportes, destinando-os a interlocutores
distintos. Tais atividades ocorrerão a partir da orientação feita com a professora-orientadora proponente desta
ação extensionista, em reuniões semanais com graduandos(as) de Pedagogia,
quando também serão analisados e discutidos os trabalhos desenvolvidos em cada grupo e os casos
individuais. Também a professora-orientadora
participará diretamente de algumas dessas oficinas, para o reconhecimento das hipóteses construídas pelos
alunos sobre a leitura e a
produção escrita, assim como para a definição das futuras intervenções pedagógicas. As oficinas poderão ser
desenvolvidas no Instituto Profissional Dom Orione ou no Laboratório de Alfabetização da Faculdade de
Educação/UFJF, espaço cuidadosamente organizado para as atividades de leitura e produção textual, com
mobiliário adequado, acervo de livros de literatura infantil, revistas, enciclopédias, jogos e materiais de
consumo que viabilizarão nossas ações.
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