
 
 

Programa Boa Vizinhança – Campus Juiz de Fora 

Área temática: Saúde 

Título: Abordagem do Transtorno do déficit de Atenção e Hiperatividade em âmbito escolar 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Adriano Miranda De Sousa 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

Resumo: O Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é uma patologia 

psiquiátrica com prevalência entre 3 a 5% das crianças com idade escolar. Normalmente, ela 

cursa com um grande déficit no desenvolvimento de habilidades escolares e sociais, de forma 

a causar prejuízos funcionais e pessoais na vida da criança (ou adolescente), que podem se 

estender à idade adulta.  

Baseado na literatura sobre o tema, o projeto “Abordagem do Transtorno do déficit de 

Atenção e Hiperatividade em âmbito escolar” tem como objetivo a orientação e 

conscientização de pais, alunos e professores sobre as características do TDAH, de modo a 

melhorar o cuidado e o apoio ofertado às crianças portadoras da doença.  Além disso, o 

projeto objetiva incentivar a inclusão de crianças diagnosticadas com esse transtorno no 

ambiente escolar, diminuindo o preconceito da sociedade a elas. Assim sendo, espera-se que 

os alunos da Escola Municipal Doutor Dilermando Martins, portadores de TDAH, possam ser 

melhor acolhidos e amparados pela família e pela comunidade, o que contribui para o 

tratamento da doença e para a diminuição dos prejuízos funcionais e sociais esperados.   

Para isso, o projeto realizará breves intervenções educacionais na Escola Municipal Doutor 

Dilermando Martins, ao longo de um ano. Essas intervenções contarão com palestras 

educacionais ministradas pelo professor coordenador do projeto e pelos discentes que 

participarem do mesmo; e com distribuição de materiais informativos a respeito do TDAH. 

Contato: adriano.miranda@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Ações educativas na comunidade para a prevenção e cuidados iniciais de ferimentos 

superficiais da pele e subcutâneo e o correto manejo de curativos 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Jose Antonio Chehuen Neto 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

Resumo: Este projeto visa atender à população da demanda 4 do edital de Boa Vizinhança, 

sobre o tema de feridas e curativos. Visando conscientizar sobre a prática dos mesmos para 

uma otimização da qualidade de vida dos beneficiários. Para isso, os discentes irão realizar 

semanalmente as atividades pretendidas. 

Contato: chehuen.neto@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Agroecologia no campus: canteiros, hortas e bem-viver 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Gustavo Taboada Soldati 

Vice-coordenador: Leonardo De Oliveira Carneiro 

Equipe: Angelica Cosenza Rodrigues, Carlos Eduardo Rezende Werner, Liz De Oliveira Santos 

Lima, Pedro Henrique Oliveira Cuco, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira 

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, próximo à praça cível, de uma horta comunitária de base agroecológica, 

contendo variedades crioulas, plantas alimentares não convencionais (PANCs), plantas 

medicinais e hortaliças. 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 três as 

entidades beneficiárias, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do São Pedro, a 

Associação dos Moradores Portal da Torre e, finalmente, a Pastoral da Criança da Paróquia 

Santa Rita. Entretanto, apesar de não ter apresentado demanda durante a construção do 

Programa Boa Vizinhança, a Comunidade do Dom Bosco também será beneficiada, pois 

apresenta uma relação pretérita e proveitosa com parte da equipe executora sobre produção 

orgânica. 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 aos milhares de pessoas que 

transitam no anel viário de nossa instituição. Ressalta-se que as duas atividades previstas 

foram concebidas e, caso apoiadas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, serão apoiadas 

pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), 

fortalecendo a pareceria entre estas duas instituições. 

Contato: gtsoldati@gmail.com 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: APITO JOVEM 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Alvaro De Azeredo Quelhas 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

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 

universidade. 

Contato: alvaro.quelhas@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: BRINQUEDOTECA: LÚDICO E POSSIBILIDADES EDUCATIVAS 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Wilson Alviano Junior 

Vice-coordenador: Lidia Dos Santos Zacarias 

Equipe: Ayra Lovisi Oliveira, Cristhiane Carneiro Cunha Flor, Flavia Da Cruz Santos, Reginaldo 

Fernando Carneiro 

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. 

Contato: wilson.alviano@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Cultura 

Título: 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. 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Edwaldo Sergio Dos Anjos Junior 

Vice-coordenador: 

Equipe: Denise Da Silveira Gomide, Marcélia Castaldeli Fantini, Michele Pereira Rodrigues, 

Romilda Aparecida Lopes 

Resumo: Este projeto visa permitir que 71 jovens de 7 a 16 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. 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. Mediante 4 grupos de 18 educandos 

aproximadamente, realizar-se-a quatro oficinas dialógicas para refletir sobre representações 

do campo, iniciar diálogos sobre categorias ligadas à cultura desses grupos e quatro visitas a 

espaços de lazer ao campus por mês, sendo uma oficina e uma visita por grupo, 

contabilizando, ao término do projeto, com 48 visitas a espaços de lazer da UFJF e 48 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 em 

dia subsequente ao longo de  três horas. 

Contato: edwaldo.anjos@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Comunidade Saudável 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Marcio Jose Martins Alves 

Vice-coordenador: Guildo Del Duca Jordão 

Equipe: 

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. 

Contato: márcio.alves@ufjf.edu.br



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Despertando talentos: atividades ludopedagógicas com crianças e adolescentes do 

Instituto Profissional Dom Orione 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Marize Aparecida Bastos Freesz 

Vice-coordenador: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim 

Equipe: Herval De Lacerda Bonfante 

Resumo: O projeto visa proporcionar às crianças e adolescentes assistidos pelo Instituto 

Profissional Dom Orione (IPDO) a prática de atividades ludopedagógicas, oferecendo estímulos 

pedagógicos a fim de contribuir para a melhoria no rendimento escolar, além favorecer o 

incremento de habilidades emocionais e comportamentais. Paralelamente, o projeto pretende 

atentar-se para as habilidades e competências apresentadas e/ou desenvolvidas pelos 

participantes durante as atividades, oportunizando encaminhá-los a outras entidades 

cadastradas no Catálogo Social da Prefeitura de Juiz de Fora, no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento de tais capacidades. 

Contato: marize.freesz@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Dom da Bola 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Marcelo De Oliveira Matta 

Vice-coordenador:  

Equipe: 

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. 

Contato: marcelo.matta@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Cultura 

Título: Domingo no Campus 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Marcio De Oliveira Guerra 

Vice-coordenador: 

Equipe: Helder Jose Dalamura 

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.guerra@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Ensino intercultural de latim e de italiano na cidade alta 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Raquel Fellet Lawall 

Vice-coordenador: Fernanda Cunha Sousa 

Equipe: Aline Alves Fonseca, José Rafael Gomes Monteiro, Pedro Bustamante Teixeira 

Resumo: A presente proposta de extensão é uma expansão do projeto "Ampliação dos 

horizontes culturais: latim e italiano como línguas adicionais na escola", em vigência entre os 

anos de 2015 a 2017 e, como o anterior, busca oportunizar o ensino intercultural de italiano e 

de latim como línguas adicionais no contexto da educação básica, mais especificamente no 

Instituto Profissional Dom Orione, Além disso, nosso projeto dialoga com o intitulado "Latim e 

italiano como línguas adicionais na escola", que será submetido no edital 01/2017 e realizado 

no Colégio de Aplicação João XXIII. O objetivo é promover um modelo de ensino em 

consonância com os ideais éticos, de ensino inclusivo, interdisciplinar e transversal, defendidos 

pelos documentos educacionais norteadores brasileiros (PCN, 1998, PCN+, 2002, OCEM, 2006, 

BNCC, 2016). Oferecemos uma reflexão sobre ensino dessas línguas não mais como 

“estrangeiras”, mas sim como bens culturais complexos, que serão “adicionados” ao repertório 

enciclopédico que o aluno apresenta ao ingressar na educação formal, contribuindo para sua 

formação cidadã. Projetamos ensinar  o latim e o italiano seguindo uma metodologia que 

permita o contato inicial do aluno dos anos finais do ensino fundamental: (i) no latim, com a 

cultura escrita nessa língua, pela inserção de atividades que contemplem o uso da fala, da 

escrita e da audição de textos latinos ex tempore; (ii) no italiano, com a língua em situações de 

uso real, através do desenvolvimento em nível básico das quatro habilidades linguísticas 

(leitura, escrita, fala, escuta). Pretendemos realizá-lo nas dependências do Instituto 

Profissional Dom Orione, uma entidade Católica sem fim lucrativo que realiza atividades 

assistenciais e lúdico-pedagógicas em Juiz de Fora com as comunidades da cidade alta desde 

1954, atendendo, a princípio, os alunos dos anos finais do ensino fundamental dessa 

instituição, no período da tarde. 

Contato: raquellawall@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Experiências na Universidade e suas múltiplas consequências para a vida 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Ivoni De Freitas Reis 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

Resumo: O projeto tem como objetivo levar relatos de alunos e professores da universidade e 

suas experiências vividas dentro da universidade além de biografias de cientistas que tiveram 

suas vidas simples mudadas por muito estudo e dedicação, para dentro das escolas no entorno 

da Universidade Federal de Juiz de Fora. Almejamos também, interagir com os pais e 

professores dessas instituições, afim de contribuir para uma educação ampla dos alunos, uma 

maior participação dos pais e com a formação continuada dos professores. Visando esses 

objetivos, estaremos oferecendo atividades como rodas de conversa, palestras, minicursos, 

workshops, visitas guiadas, que acontecerão no ambiente escolar e na universidade, para 

proporcionar a interação entre a universidade e a comunidade, podendo acontecer no horário 

de aula ou não, dependendo da demanda e disponibilidade do nosso público alvo. 

Contato: ivoni.reis@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Ginástica Geral na Obra Social Santa Catarina 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Neil Franco Pereira De Almeida 

Vice-coordenador: Selva Maria Guimaraes Barreto 

Equipe: 

Resumo: Este projeto tem como objetivo oferecer atividades para crianças de 5 a 14 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 três turmas: 1) turma de 5 a 7 anos, sextas-feiras, das 09:00 – 11;00h; 2) Turma de 5 a 7 

anos, sextas-feiras, das 14:00 – 16:00h; 3) Turma de 8 a 14 anos, terças-feiras, de 14:00 – 

16:00h. Informações detalhadas direto da Obra Social Santa Catarina ou pelo telefone 3214 

3841. 

Contato: neilfranco10@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Moradia Legal no Entorno da UFJF 

Unidade: FAC DE DIREITO 

Coordenador: Raquel Bellini De Oliveira Salles 

Vice-coordenador: Aline Araujo Passos 

Equipe: 

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. 

Contato: raquel.bellini@ufjf.edu.br  



 
 

Área temática: Educação 

Título: OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Suzana Lima Vargas Do Prado 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

Resumo: O projeto de extensão visa (i) promover oficinas de leitura e produção de textos de 

diversos gêneros para crianças do ensino fundamental I, visando o desenvolvimento da 

competência discursiva;(ii) despertar nas crianças o gosto pela leitura literária, por meio da 

apresentação, do livre acesso e doempréstimo de livros de diferentes gêneros literários; da 

participação nos momentos de leitura e da troca de apreciações literárias. Serão 

oferecidasoficinas de leitura e produção escrita para grupos de seis crianças, na faixa etária de 

08 aos 11 anos de idade, matriculadas no 3º, 4º e 5º anos. Os atendimentos pedagógicos 

acontecerão semanalmente, com duração de duas horas cada um, sob a direção 

dosgraduandos(as) do Curso de Pedagogia da UFJF. Nesses encontros semanais, serão 

realizadas atividades com as crianças em torno da leitura e daprodução de textos de diversos 

gêneros; revisão e reescrita de textos próprios ou dos colegas; atividades simplificadas com 

produção de texto ou partesde texto; exercícios pontuais sobre o uso dos recursos linguístico-

discursivos adequados aos gêneros discursivos estudados. Tais atividades ocorrerão apartir 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 de crianças e os casos individuais. 

Também a professora-orientadoraparticipará diretamente de algumas dessas oficinas, para o 

reconhecimento das hipóteses construídas pelas crianças sobre a leitura e aprodução escrita, 

assim como para a definição das futuras intervenções pedagógicas. As oficinas poderão ser 

desenvolvidas no Laboratório de Alfabetizaçãoda 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. 

Contato: suzana_lima@uol.com.br 



 
 

Área temática: Trabalho 

Título: QualificAção Boa Vizinhança 

Unidade: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenador: Janayna Katyuscia Freire De Souza Ferreira 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

Resumo: O trabalho tem por objetivo contribuir com os trabalhadores participantes, na 

maioria desempregados, para qualificação profissional e sua reinserção no mercado de 

trabalho em conformidade com as temáticas propostas: Informática, Contabilidade, 

Administração e Ensino. Segundo a coordenadora Geral da Obra Social das irmãs de Santa 

Catarina (OSSC), a instituição atende à comunidade no entorno, Cidade Alta de Juiz de Fora, 

através de diversas ações sociais, porém a qualificação profissional voltada para as áreas de 

informática, contabilidade e administração representam uma demanda de extrema 

importância, porém atualmente não atendida pela instituição por falta de parcerias que 

possam proporcionar sua realização. Diante dessa demanda, e do cenário econômico atual, de 

elevado índice de desemprego, de aprovação da terceirização do trabalho e de cortes no 

orçamento da educação, toda e qualquer ação de qualificação profissional, que vise contribuir 

com os trabalhadores participantes, na maioria desempregados e de baixa renda, para 

qualificação profissional e sua reinserção no mercado de trabalho em conformidade com as 

exigências do empregador, tem grande interesse da instituição justificando assim a relevância 

do projeto. 

Contato: janayna.freire@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Questões Ambientais na escola: construindo conhecimentos na Educação Básica 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Andreia Francisco Afonso 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

Resumo: Este projeto visa atender algumas das demandas da Escola Municipal Professor 

Augusto Gotardelo, como: artes cênicas, artes integradas, artes plásticas e visuais, estratégias 

de ensino e aprendizagem, questões ambientais. Sendo assim, o trabalho terá início a partir 

das Questões Ambientais, que se constituirão como um tema norteador das atividades que 

integrarão as estratégias de ensino e aprendizagem. Estas atividades envolverão as artes, nas 

suas diferentes formas: cênica, plástica e visual e serão planejadas de modo, que estimulem a 

participação ativa dos estudantes, e os motivem a gerarem produtos, que serão apresentados 

a comunidade escolar. 

Contato: andreiaafonso25@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Só letrando: práticas de análise linguística para crianças e adolescentes em gêneros 

textuais escolares 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Thais Fernandes Sampaio 

Vice-coordenador: 

Equipe: Carolina Alves Fonseca, Caroline Souza Ferreira, Clarice De Matos Oliveira, Davidson 

Dos Santos, Jairo Moratório Do Carmo, Leomar Francisco, Luciene Fernandes Loures Souza, 

Otávia Vieira Machado Lima, Pedro Lucas De Castro Souza, Renata Cristina Das Dores Alves, 

Thenner Freitas Da Cunha 

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 análise linguística com foco nos gêneros textuais escolares. São objetivos centrais 

do projeto: (i) favorecer a ampliação da competência dos jovens envolvidos no tocante à 

compreensão e produção de textos, especialmente em relação aos gêneros que circulam com 

mais frequência na escola; (ii) despertar nos participantes o interesse pela observação e 

análise da língua em funcionamento. O Projeto se apresenta, ainda, como uma oportunidade 

para que o estudante do curso de Licenciatura em Letras-Português experiencie algumas 

práticas características do trabalho docente (planejamento, elaboração, aplicação e 

elaboração de atividades), enriquecendo sua formação. 

Contato: thaisfersam@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 


