
 
 

Programa Boa Vizinhança – Campus Governador Valadares 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Acompanhando a Agenda das Nações Unidas (ONU - 2030) para o Desenvolvimento 

Sustentável na cidade Governador Valadares – Indicativos para uma metodologia de 

municipalização. 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Braulio De Magalhaes Santos 

Vice-coordenador: 

Equipe: Adamo Dias Alves, Eder Marques De Azevedo, Jamir Calili Ribeiro 

Resumo: 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 de dialogar e compreender os anseios da comunidade. Além disso, são responsáveis pela 

gestão de diversas políticas públicas que contribuem para os ODS - 2030. De outra frente, a 

comunidade precisa se organizar, sobretudo para uma cultura cívica de participação 

permanente e isto exige capacitação, organização, mobilização, politização e processos 

comunicativos adequados. 

Contato: braulio.magalhaes@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Comunicação 

Título: Comunicação popular em defesa do Rio Doce: tecendo uma rede de informações sobre 

os impactos socioambientais e econômicos do rompimento das barragens de Mariana. 

Unidade: Campus GV 

Coordenador: Leonardo Alexandrino De Almeida 

Vice-coordenador: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira 

Equipe: 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo principal criar mecanismos para disponibilizar 

de forma rápida e acessível dados e informações atualizadas e confiáveis sobre a bacia 

Hidrográfica do Rio Doce e os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do 

rompimento das barragens da Samarco em 2015. Nesse sentido, serão desenvolvidas no 

âmbito do projeto diferentes atividades a fim de criar uma rede de colaboradores interessados 

no tema, captar e socializar informações confiáveis, promovendo o empoderamento de 

movimentos sociais e comunidades direta ou indiretamente atingidas pela maior 

tragédia/crime ambiental da história brasileira. 

Contato: leonardo.alexandrino@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Prevalência e aspectos epidemiológicos de enteroparasitoses na comunidade ribeirinha 

de Ilha Brava, Governador Valadares, MG. 

Unidade: ICV 

Coordenador: Girley Francisco Machado De Assis 

Vice-coordenador: 

Equipe: Graziella Regis Pereira, Marcio Luís Moreira De Souza 

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. 

Contato: girleyfrancisco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Tecnologias Sociais - Gestão da Água e Produção Agroecológica no Médio Rio Doce 

Unidade: ICV 

Coordenador: Gustavo De Almeida Santos 

Vice-coordenador: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira 

Equipe: Andreia Peraro Do Nascimento 

Resumo: O projeto de extensão “Tecnologias Sociais - Gestão da Água e Produção 

Agroecológica no Médio Rio Doce” tem como objetivo participar das ações de implantação e 

acompanhamento das tecnologias sociais Cisternas de Placas Pré-moldadas coordenada pelo 

CAT e Produção Agroecológica Integrada e Sustentável - PAIS coordenada pela AEDAS, assim 

como realizar cursos e oficinas com temas correlatos às tecnologias sociais e vivência dos 

agricultores.  Promovendo a agroecologia, geração de trabalho e renda, inclusão social e 

combatendo a escassez hídrica em comunidades de agricultores familiares, assentamentos de 

reforma agrária e atingidos por barragens, nos municípios de Governador Valadares, Periquito 

e Itueta, tendo como estratégia a integração de ações de ensino, pesquisa e extensão em prol 

do desenvolvimento rural sustentável e da superação dos problemas socioambientais 

enfrentados pelos agricultores familiares da região do Médio Rio Doce. 

Contato: gustavao.santos@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Qualidade e usos da água no Assentamento Liberdade após rompimento da barragem 

de Fundão/Mariana 

Unidade: ICV 

Coordenador: Andreia Peraro do Nascimento 

Vice-coordenador: Regina Gendzelevski Kelmann 

Equipe: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, Gustavo de Almeida Santos 

Resumo: O projeto de extensão: Qualidade e usos da água no Assentamento Liberdade após 

rompimento da barragem de Fundão/Mariana tem como objetivo trazer para a comunidade 

do Assentamento Liberdade confiança na água de uso, tanto para consumo humano e animal, 

irrigação de plantios, higiene e demais utilidades da água. Para atingir este objetivo pretende-

se buscar junto à comunidade quais são as fontes de água, os usos da água e quais problemas 

a comunidade tem encontrado com relação à água. Serão coletadas amostras e realizadas 

análises de alguns parâmetros no local e análises físico-químicas e microbiológicas em 

laboratórios apropriados. Serão promovidas oficinas de interpretação de laudos de análise de 

água e através de palestras e rodas de conversa se buscará uma maior conscientização 

ambiental sobre os usos da água e cuidados na perfuração de poços artesianos e semi-

artesianos.  Outra atividade proposta será auxiliar na busca por tratamento adequado de água 

contaminada quando for possível e quando não for possível a eliminação de contaminantes 

por métodos simples, auxiliar na busca por alternativas de fontes de água e ajudar na luta para 

que o Rio Doce se encontre livre de contaminantes e melhore a sua recuperação. 

Contato: peraroan@gmail.com 
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