
 
 

Interface com a Pesquisa – Campus Juiz de Fora 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: ANÁLISE DO RUÍDO AMBIENTAL FERROVIÁRIO E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

CIRCUNVIZINHANÇA DA LINHA FÉRREA NA CIDADE DE JUIZ DE FORA 

Unidade: REITORIA 

Coordenador: Miriam Carla Do Nascimento Dias 

Vice-coordenador: Ernani Simplicio Machado 

Equipe: Leticia Maria De Araujo Zambrano 

Resumo: A linha férrea foi o ponto de partida para o desenvolvimento do vilarejo de Santo 

Antonio do Paraibuna, atual cidade de Juiz de Fora (quando). A ocupação do local estava 

prevista para se dar em apenas um lado da estrada de ferro, mas com o aumento populacional 

a ocupação se deu também do outro lado da estrada de ferro e, na consolidação da cidade, a 

linha acabou inserida dentro da mesma, cortando-a no sentido longitudinalmente. 

Esta consolidação desordenada da cidade teve como conseqüência a existência de edificações 

muito próximas da linha férrea, sendo estas, escopo deste projeto de extensão, onde serão 

analisados os impactos do ruído ferroviário sobre elas e seus ocupantes. 

Descartando-se a possibilidade de remanejamento imediato da linha, este estudo busca fazer 

um mapeamento do ruído no seu entorno a fim de oferecer subsídios para propostas de 

intervenções que visem melhorar o conforto acústico destas edificações, proporcionando 

melhorias na qualidade de vida de seus ocupantes. 

Contato: arquitetamiriamdias@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Tecnologia e Produção 

Título: Avaliação qualitativa em empreendimento habitacional de interesse social do programa 

Minha Casa Minha Vida 

Unidade: FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Coordenador: Leticia Maria De Araujo Zambrano 

Vice-coordenador: Beatriz De Basto Teixeira 

Equipe: Carla Bernardes De Rezende, Clarice Cassab Torres, Fabricio Rezende Fontenelle, 

Frederico Augusto D Avila Riani, Jairo Francisco De Souza, Janaina Sara Lawall, Jordan Henrique 

De Souza, Jose Gustavo Francis Abdalla, Luiz Claudio Ribeiro, Odile Elise Augusta Reginensi, 

Pedro Kopschitz Xavier Bastos, Ricardo Tavares Zaidan 

Resumo: A recente produção habitacional de interesse social realizada em Juiz de Fora, assim 

como por todo o Brasil, através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), vem se 

demonstrando revestida de problemas. Resultados de pesquisa anterior realizada por esta 

equipe demonstraram a rejeição dos moradores à nova moradia, inadequações e patologias 

nas unidades habitacionais e nos espaços comuns, problemas relacionados à convivência pela 

falta de identificação com o local e com os vizinhos, entre outros. A partir dos resultados 

obtidos e das limitações observadas, objetiva-se, na presente pesquisa, avaliar um 

empreendimento faixa 1 do PMCMV  quanto à questões relativas à localização e à inserção 

urbana dos empreendimentos, visando contribuir para a mitigação dos problemas 

encontrados no empreendimento analisado, bem como, para o aprimoramento na forma de 

implantação do programa MCMV, na cidade de Juiz de Fora.  

 

Sabe-se que o processo de alocação das famílias por meio de sorteio não estimula a 

minimização dos conflitos sociais que margeiam tais empreendimentos, representando, pelo 

contrário, um fator agravante para a insatisfação dos beneficiários, uma vez que seus laços 

afetivos com o local e com a vizinhança da moradia anterior são rompidos e novas relações 

precisam ser construídas em todos os campos da vida do indivíduo. Portanto, entre os desafios 

na adaptação estão questões de relacionamento interpessoal entre as novas vizinhanças que 

se estabelecem além de questões relacionadas ao atendimento às necessidades cotidianas da 

vida, tanto pela habitação como pela disponibilidade de atendimento de serviços e 

infraestrutura pelo novo local da moradia. Entender como se dá a apropriação do novo local 

de moradia e quais são as barreiras neste processo nos  permitem contribuir com pistas para o 

enfrentamento das dificuldades tanto nas situações já existentes, como no sentido de 

encaminhar novos processos de implantação de empreendimentos e de alocação de 

beneficiários.  

Propõe-se como metodologia de pesquisa para interface com a extensão, a aplicação de dois 

métodos das ciências sociais que avaliam a relação do indivíduo com o espaço: Percursos 

Comentados (THIBAUD, 2001) e Método dos Itinerários (PETITEAU e PASQUIER, 2001). Nos 

dois métodos o pesquisador acompanha o residente em seus percursos cotidianos. No 



 
 

primeiro o pesquisador acompanha o morador pelo bairro, no entorno de sua moradia, 

buscando captar suas percepções em movimento acerca dos espaços percorridos. No segundo 

o pesquisador acompanha o morador em seus itinerários cotidianos pela cidade, entre o local 

de moradia e os locais onde atende suas necessidades cotidianas. Objetiva-se através destes 

métodos uma avaliação em duas escalas: uma escala local, para captar a percepção do 

indivíduo sobre o novo local de moradia; e na escala da cidade, para analisar como o indivíduo 

busca o atendimento às suas necessidades cotidianas de trabalho, serviços, saúde e lazer, 

visando assim compreender e como se dão as relações que o indivíduo mantém ou 

reestabelece entre a moradia anterior e a nova moradia. O público alvo são os moradores de 

um empreendimento do programa Minha Casa Minha vida, Faixa I, com renda familiar de 0 até 

3 salários mínimos. Como benefício da pesquisa se pretende utilizar os resultados para 

orientar o encaminhamento de demandas aos órgãos públicos da administração direta e 

indireta, através do parceiro institucional - Prefeitura de Juiz de Fora. A atividade extensionista 

se dá na interface com os moradores e com a PJF para mediação técnica dos profissionais das 

Ciências Sociais, da Arquitetura e Urbanismo, como facilitadores nos processos de negociação 

em relação às demandas que serão extraídas dos resultados da pesquisa. O trabalho de campo 

se realizará nos ambientes comuns e urbanos entre o empreendimento e a cidade, e as 

atividades de gabinete se darão nas instalações do Centro de Pesquisas Sociais e da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Contato: leticia.zambrano@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: BOCA VIGIADA - IMPLICAÇÕES DOS CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM ONCOPEDIATRIA 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Gisele Maria Campos Fabri 

Vice-coordenador: Tereza Cristina Esteves 

Equipe: Abrahao Elias Hallack Neto, Cristina De Paula Novaes, Iasminy Soares De Oliveira, 

Maria Das Gracas Afonso Miranda Chaves, Nadia Rezende Barbosa Raposo 

Resumo: A odontologia fundamentada na promoção de saúde a uma população infantil 

específica colabora com o restabelecimento da saúde geral e melhora na qualidade de vida. Os 

medicamentos quimioterápicos e o emprego de esquemas combinados de drogas permitiram 

elevar a sobrevida de pacientes com diagnóstico de câncer. Porém, a cavidade bucal é 

frequentemente afetada pelos efeitos adversos dos agentes antineoplásicos. As complicações 

bucais decorrentes da terapia antineoplásica são debilitantes e muitas vezes levam a 

interrupção do tratamento. Assim, podem comprometer a cura da doença e gerar um 

aumento dos custos junto ao sistema de saúde. Este projeto de extensão com interface em 

pesquisa enfatiza a inserção do atendimento e acompanhamento odontológico de pacientes 

pediátricos em tratamento para o câncer. Desta forma, visa proporcionar melhor abordagem 

clínica odontológica, ressaltando a importância dos cuidados bucais necessários, seja na 

prevenção ou tratamento das complicações bucais identificadas. Adicionalmente, possibilita 

um espaço de ensino em assistência e pesquisa para do discente, estimula a interação 

multiprofissional, contribuindo para sua formação profissional. 

Contato: giseli.fabri@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: COMIDA E DIVERSÃO, POR QUE NÃO? 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Danielle Maria De Oliveira Aragao 

Vice-coordenador: 

Equipe: Leticia De Oliveira Silva 

Resumo: Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para manter a saúde, recuperar-

se de qualquer quadro patológico e, até mesmo prevenir diversas doenças. Dessa forma, a 

alimentação compreende além da dimensão nutricional, os costumes, crenças e práticas 

culturais de cuidado humano e por isto, não podem ser abordadas por uma única perspectiva 

disciplinar. Em outras palavras, o significado da alimentação e nutrição ultrapassa o mero ato 

biológico (MAIA et al., 2012). 

A construção dos bons hábitos alimentares inicia-se na infância por meio das práticas sociais 

no contexto familiar ou educacional. Ao acompanhar e cuidar de crianças nos diversos 

contextos dos serviços de saúde ou comunitários, o profissional de saúde tem diversas 

oportunidades de influenciar a escolha, o preparo e a oferta de uma alimentação saudável a 

essas crianças. Cuidar da alimentação infantil é o primeiro passo para conter o avanço das 

doenças agudas ou crônicas não transmissíveis como anemia, diabetes, obesidade, 

hipertensão e outras doenças degenerativas que determinam complicações de saúde tanto na 

infância quanto na idade adulta (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2006). 

Observa-se, entretanto, que o perfil nutricional brasileiro para crianças e adolescentes é 

ambivalente. Ao mesmo tempo em que existem áreas onde as carências nutricionais ainda 

estão presentes, embora tendencionem ao declínio; em outras, evidencia-se o aumento da 

obesidade e das doenças associadas, “o que está fortemente relacionado a mudanças no estilo 

de vida e nos hábitos alimentares, como o fácil acesso e o baixo custo de alimentos ricos em 

gorduras e açúcares” (FERNANDES et al., 2009). 

O consumo regular desses alimentos de elevada densidade calórica tem sido reconhecido 

como a maior causa de inflamação crônica de origem nutricional (ORDOVAS, 2009). 

Consequentemente, observa-se, em indivíduos que adotam a dieta hipercalórica e rica em 

alimentos processados um aumento significativo do estresse oxidativo celular. 

Nesse contexto, as práticas alimentares contemporâneas têm sido objeto de preocupação das 

ciências da saúde (GARCIA, 2003). Um grande desafio para os profissionais de saúde é 

estimular o contato com preparações de alimentos que sejam simultaneamente saudáveis e 

agradáveis aos sentidos, proporcionando prazer e respeitando a cultura dos indivíduos e de 

seu grupo social. A alimentação saudável, além de proporcionar prazer, fornece energia e 

outros nutrientes que o corpo precisa para crescer, desenvolver e manter a saúde. Dessa 

forma, a alimentação deve ser a mais variada possível para que o organismo receba todos os 

tipos de nutrientes (EUCLYDES, 2000). 



 
 

Nos últimos anos, têm-se investigado os efeitos dos antioxidantes em relação às enfermidades 

crônico degenerativas, principalmente as de origem inflamatória, como diabetes, obesidade, 

hipertensão e diversas doenças cardiovasculares, além de numerosos tipos de câncer. Muitos 

desses antioxidantes podem ser encontrados em alimentos frescos e preparados, inclusive em 

plantas aromáticas, condimentos e especiarias. 

Apesar dos estudos atuais avaliarem o efeito antioxidante de diversas plantas, inclusive 

aquelas de uso na culinária, pouco se sabe qual seria o real efeito do cozimento e outros tipos 

de processamento das especiarias. Em razão dessa dicotomia, propõe-se o presente projeto, 

aliando assistência nutricional e pesquisa laboratorial. 

Contato: danifarma21@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Diagnóstico do sistema judicial criminal e a sedução pela pena de prisão: Os 

(des)caminhos das medidas cautelares e das audiências de custódia 

Unidade: FAC DE DIREITO 

Coordenador: Fernanda Maria Da Costa Vieira 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

Resumo: A construção do presente projeto de extensão com interface com a pesquisa surge a 

partir de embrionária pesquisa realizada no âmbito da faculdade de direito com bolsista da 

propesq. A pesquisa em questão tinha por objeto compreender a aplicação ou não da Lei 

12.403/11, que introduziu na sistemática processual penal as chamadas medidas cautelares. 

A equipe realizou um levantamento dos processos nas 4 (quatro) Varas Criminais de Juiz de 

Fora. O que observou inicialmente é que há um ethos que forma o campo jurídico em Juiz de 

Fora demarcado por um viés marcadamente punitivista.  

As medidas cautelares estão sendo aplicadas pelos intérpretes judiciais para as condutas 

tipificadas com penas de até 4 (quatro) anos, que de acordo com nossa legislação são crimes 

em que não caberia prisão. Isso significa que as condutas que importariam no direito à 

liberdade, regra estabelecida em nossa Constituição, a partir do primado da presunção de 

inocência, estão tendo um cerceamento com a aplicação das medidas cautelares. 

Tal perspectiva aponta para um crescimento da população carcerária dos presos provisórios, 

contrariando a expectativa com relação a sua redução, diante da adoção por parte do sistema 

judicial das medidas cautelares. 

Em dezembro de 2012, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria que alertava para o 

fato de que apesar da Lei 12.403/11 ter estabelecido novas regras no código de processo penal 

para a decretação das prisões cautelares, como sua proibição para crimes com penas menores 

ou iguais a quatro anos, gestando uma expectativa de redução da população carcerária entre 

os presos provisórios, o que de fato vem ocorrendo é um aumento dessa população em escala 

nacional.  

De acordo com os dados do Infopen fornecidos pelo Ministério da Justiça desde a nova lei, que 

entrou em vigor em julho de 2011, o número de presos provisórios (portanto sem julgamento 

final) aumentou 6,3% no país entre junho de 2011 e junho de 2012. Em Minas Gerais tais 

dados não se diferenciam apresentando uma população carcerária provisória em dezembro de 

2011 de 23.537 e em dezembro de 2012 de 26.462. 

Dado o contexto do atual sistema de justiça brasileiro, a superpopulação carcerária aponta 

desafios no tocante à modificação desse quadro e à efetividade de normas e interpretações 

judiciais que tragam como parâmetro a liberdade como regra e não exceção, como 

majoritariamente se dá.  



 
 

Nesse quadro, a seletividade do sistema penal se coloca como gestora de um sistema que se 

apresenta muito mais como uma gestão da pobreza do que como mecanismo de 

ressocialização do sujeito infrator. Assim, um dos problemas que a pesquisa-extensão buscará 

enfrentar é o mapeamento do perfil de indivíduos submetidos à aplicação das medidas 

cautelares e às audiências de custódia.  

Alguns aspectos da construção desse quadro diz respeito ao percentual de negros e pardos, de 

mulheres, aos tipos penais compreendidos como autorizadores da manutenção da prisão ou 

não, bem como o grau de escolaridade e condição econômica familiar. No processo prisional 

de mulheres isso fica mais evidente, pois como 68% das mulheres estão entrando no sistema 

por crime de tráfico, isso assinala para a não concessão da liberdade provisória na audiência de 

custódia e não concessão de medidas cautelares em detrimento da prisão. Fazendo com que 

para as mulheres a prisão seja praticamente a única ratio. 

A proposta tem como objetivo, portanto, verificar o padrão e a motivação da adoção das 

medidas cautelares e da realização das audiências de custódia nos Tribunais pesquisados, 

verificando-se, assim, até que ponto tais procedimentos apontam efetivamente para a 

emergência do paradigma processual garantista no campo do sistema judicial ou se, pelo 

contrário, possui o condão de reiterar práticas que historicamente colocam em cheque marcos 

constitucionais de direitos fundamentais. 

A partir dessa diagnose buscar-se-á por meio do projeto de extensão interpor perante as varas 

criminais pedidos de liberdade provisória, bem como, impetrar habeas corpus para o tribunal 

na ocorrência de negativa do juízo de 1ª instância. Acreditamos que tal medida torna-se 

fundamental, pois a população carcerária brasileira cresce fazendo com que o Brasil tenha a 3ª 

maior população carcerária. 

Assim, maior urgência se impõe em ações que visem a redução da população carcerária diante 

de sistemas penitenciários que pouco ou quase nada atendem aos princípios da dignidade 

humana. 

Contato: fernandamaria.vieira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SOCIOLOGIA:  da Universidade à sala de aula da 

Educação Básica 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Rafaela Reis Azevedo De Oliveira 

Vice-coordenador: Katiuscia Cristina Vargas Antunes 

Resumo: Dada a obrigatoriedade recente do ensino de sociologia no ensino médio brasileiro, 

alguns desafios foram postos, como: o fortalecimento da institucionalização dessa disciplina, a 

necessidade de definição de um currículo e de materiais didáticos; vencer o dualismo existente 

nas universidades entre bacharelado e licenciatura; e, dentre outros, pensar a formação inicial 

e continuada dos professores que atuarão com a disciplina, num contexto específico de 

recente institucionalização e mesmo desinteresse pelo seu conteúdo. Posto isso, esse projeto 

se coloca na intenção de pesquisar os professores de sociologia da rede estadual de Juiz de 

Fora em suas dimensões formativas e pedagógicas, bem como estabelecer  com eles uma 

formação continuada em parceria com os Departamentos de Ciências Sociais e Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, que facilite o intercâmbio de (in)formações que favoreça 

os professores que já atuam na Rede Estadual de Ensino e aqueles que estão sendo formados 

pela UFJF. 

Contato: rafareis2001@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Leituras e leitores 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Hilda Aparecida Linhares Da Silva Micarello 

Vice-coordenador: Rosangela Veiga Julio Ferreira 

Equipe: Ana Maria Moraes Scheffer, Maiara Ferreira De Souza, Marcia Mariana Santos De 

Oliveira Ramalho 

Resumo: O projeto “Leituras e leitores”, financiado pela PROEX/UFJF, tem o objetivo de apoiar 

escolas públicas em um dos principais desafios enfrentados por elas nos anos iniciais do ensino 

fundamental: a formação de leitores capazes de se engajar em diferentes situações da vida 

social nas quais circule o texto escrito. Fundamenta-se em conhecimentos que o grupo de 

pesquisas LINFE vem produzindo ao longo dos últimos anos, com base numa perspectiva 

sociodiscursiva de trabalho com a língua. Realiza-se, inicialmente, em duas escolas municipais 

de Juiz de Fora, com proposta de ampliação desse universo a um maior número de escolas. A 

metodologia do projeto, que estabelece uma interface entre a pesquisa e a extensão, 

apresenta um  desenho transversal, no qual protocolos de leitura são aplicados 

individualmente aos estudantes do 1º ao 5º anos do ensino fundamental com o  objetivo de 

produzir uma avaliação diagnóstica dos processos de alfabetização e letramento desses 

estudantes. Com base nos resultados dessa avaliação são desenvolvidas as ações de extensão, 

que consistem: na revisão da proposta curricular das escolas participantes, em parceria com 

gestores e professores, com foco na progressão dos  conhecimentos relacionados à leitura ao 

longo dos cinco primeiros anos do ensino fundamental; no estudo de temas relacionados à 

alfabetização, ao letramento e à formação do mediador de leitura, num curso de extensão 

direcionado aos professores e gestores das escolas participantes;  na realização, em pareceria 

com os professores das escolas, de oficinas de leitura com os estudantes. Envolvem, ainda, a 

produção de materiais didáticos e a realização de um Seminários de Leitura anual, na 

Universidade, com o objetivo de partilhar os conhecimentos produzidos no grupo de extensão 

e nas escolas e fomentar o debate acadêmica em torno da leitura e do papel da escola em sua 

promoção. O grupo LINFE, composto por professores e professoras da UFJF, alunos e alunas da 

graduação e da pós-graduação e professores da rede pública municipal,  reúne-se todas ás 

terças-feiras, no horário das 18h às 20h, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Juiz de Fora. 

Contato: hilda.micarello@uab.ufjf.br 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Linguagem, Educação e Formação de Professores 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Andreia Rezende Garcia Reis 

Vice-coordenador: Alexandre Jose Pinto Cadilhe De Assis Jacome 

Equipe: Hilda Aparecida Linhares Da Silva Micarello, Tania Guedes Magalhaes 

Resumo: Este projeto situa-se no âmbito da formação continuada de professores de educação 

básica, especialmente da rede pública municipal e estadual da região da Zona da Mata de 

Minas Gerais. Justifica-se, primeiramente, em atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei n. 9394/96, cujo artigo 62 dispõe sobre a responsabilidade das 

instituições de ensino superior na atuação na formação inicial e continuada de pessoal 

docente. Outro documento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e 

formação continuada de Professores (MEC, 2015), também reitera, em seu Capítulo VI, a 

responsabilidade das instituições de ensino superior para a oferta de formação contínua a 

pessoal docente.  Este projeto propõe-se, deste modo, a garantir este espaço de formação a 

professores atuantes na educação básica. Seus objetivos são: (i) capacitar professores no tema 

Letramento e Práticas Sociais, considerando as teorias contemporâneas e as pesquisas 

vigentes sobre o tema e (ii) produzir material didático sobre Letramentos múltiplos, tornando-

os disponíveis gratuitamente. Este projeto de extensão será desenvolvido a partir de curso de 

extensão e produção de material didático. O curso, com o título Letramentos e Práticas Sociais, 

terá a carga horária de 45 horas, dividido em quatro módulos. 

Constituem beneficiários deste projeto: os professores de educação básica que atuam em 

todos os segmentos do ensino fundamental e médio, professores da educação infantil, 

professores formadores de professores e pesquisadores de práticas de ensino e de ensino de 

língua. Há também o benefício indireto dos estudantes da educação básica, cujos docentes 

desenvolverão ações a partir da capacitação prevista neste projeto. Este projeto será 

desenvolvido na Faculdade de Educação da UFJF, em encontros semanais, alternados entre a 

formação continuada dos professores e as orientações dos estudantes bolsistas do projeto. A 

previsão de atendimento do projeto é às quintas-feiras, das 17h30 às 20h30.  

Contato: andreiargarcia@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: MERCADO ESCOLA: AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM ESCOLAS DO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Michele Pereira Netto 

Vice-coordenador: Ana Paula Carlos Candido Mendes 

Equipe: Ana Livia De Oliveira, Larissa Loures Mendes, Mirella Lima Binoti, Renata Maria Souza 

Oliveira E Silva, Renato Moreira Nunes 

Resumo: O projeto do Mercado Escola tem como objetivo ser uma ferramenta de atividades 

de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar de modo a incentivar 

comportamentos saudáveis em adolescentes de 12 a 14 anos de escolas públicas e privadas de 

Juiz de Fora. Além disso, também fará um diagnóstico nutricional amplo e vai relacionar estes 

dados com o padrão de compras realizado. Trata-se de uma atividade interativa que visa 

disseminar, entre os adolescentes e os demais membros da comunidade escolar, informações 

relacionadas à alimentação e nutrição, e também estimular escolhas de alimentos saudáveis 

por meio de atividades de educação alimentar e nutricional  conscientizando e trocando 

experiências sobre alternativas que podem auxiliar na adoção de práticas alimentares mais 

saudáveis. A proposta é simular uma compra no mercado, supermercado ou feira livre, seguida 

de orientações sobre essas escolhas que serão fornecidas pelos estudantes de nutrição e 

professores possibilitando a troca de informações a respeito de escolhas saudáveis. Anterior as 

atividades educativas promovidas pelo Mercado Escola, os alunos responderão um 

questionário auto-aplicável com ajuda dos pais (dados socioeconômicos, dietéticos, 

conhecimentos sobre alimentação saudável) . Além disso, serão avaliados peso, altura e 

circunferência da cintura dos alunos. 

Contato: michele.netto@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Modelo de Gestão de Riscos Geotécnicos em Cenários Urbanos 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Coordenador: Jordan Henrique De Souza 

Vice-coordenador: Gislaine Dos Santos 

Equipe: Ana Maria Stephan, Christian Ricardo Ribeiro, Jose Luiz Lopes Teixeira Filho, Marcelo 

Caniato Renhe, Tatiana Tavares Rodriguez 

Resumo: Os escorregamentos de encostas são fenômenos que periodicamente assolam as 

comunidades em municípios de topografia acentuada, gerando inúmeras vítimas. Quase 

sempre tais eventos ocorrem em Áreas de Especial Interesse Social, sendo classificadas pelo 

Ministério das Cidades como "Assentamentos Precários", que além do fator de risco, não 

possuem a infraestrutura urbana como redes de drenagem, pavimentação, saneamento entre 

outros. 

Objetiva-se com este projeto, promover um estudo sobre as áreas de riscos nos municípios 

limítrofes à Juiz de Fora, na área de atuação do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais, contemplando 143 municípios caracterizando o público alvo. O estudo inicial utilizará 

metodologias clássicas de análise de riscos à escorregamento de encostas como Shalstab, IPT, 

Smorph e Smorph Modificado. Posteriormente será realizando um levantamento de campo 

nestes municípios, identificando casos de escorregamento de solo e georeferenciando tais 

informações. O estudo das chuvas, será por meio dos dados disponíveis na Agência Nacional 

de Águas – Sistema Hidroweb. 

Por meio destes dados, serão demarcadas as áreas susceptíveis à escorregamento de solo, 

categorizando-as em graus de riscos, relacionando com a precipitação crítica e 

desenvolvimento de sistema de alerta e alarme para os gestores públicos e lideranças 

comunitárias. 

A interface deste projeto com a extensão ocorre por meio da iteração com o poder público 

municipal e estadual, na obtenção de dados e recebimento das análises que contribuirão para 

a formulação de políticas públicas em Proteção e Defesa Civil.  

A interface com a Pesquisa ocorrerá no desenvolvimento de um “Modelo de gestão de riscos” 

por meio de modelagem matemática com dados georeferenciados e análise estatística 

espacial. Ao término do trabalho, visa-se a submissão de artigos para revistas científicas 

correlatas à área de pesquisa com Qualis. 

As atividades internas serão realizadas no Laboratório de Informática da Faculdade de 

Engenharia – LIFE, no período da tarde. Os dias e horários das visitas em campo, ocorrerão de 

acordo com a disponibilidade dos gestores destes municípios. 

Contato: jordan.souza@engenharia.ufjf.br



 
 

Área temática: Saúde 

Título: O ADOLESCENTE SEXUALMENTE FALANDO: A ENFERMAGEM PROMOVENDO A SAÚDE 

SEXUAL E REPRODUTIVA DOS ADOLESCENTES 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Zuleyce Maria Lessa Pacheco 

Vice-coordenador: 

Equipe: 

Resumo: Na vivência dentro da Atenção Primária à Saúde, observamos que o número de 

adolescentes que buscam as Unidades Básicas de Saúde para participarem de grupos 

educativos, como o de direitos sexuais e reprodutivos, é baixa e os poucos que procuram têm 

dificuldade de se integrarem aos demais participantes, que são geralmente adultos. Ao 

atuarmos nas escolas nos deparamos muitas vezes com jovens despreparados em relação aos 

métodos contraceptivos, sobre como evitar uma gestação e a contaminação com uma Infecção 

Sexualmente Transmissível. O mesmo acontece entre os adolescentes que convivem com o 

vírus estando aparentemente saudáveis, mantendo sua condição de portadores em segredo 

pelo medo de serem rejeitados pelos pares, de sofrerem algum tipo de pré-conceito. Como 

seres de possibilidades estes adolescentes diante de uma relação sexual, o uso do 

discernimento entre utilizar um método contraceptivo, como é o caso do preservativo, em 

todas as relações sexuais não é uma prática entre eles que com a sexualidade a flor da pele, 

muitas vezes optam por abrir mão da proteção, para a satisfação de suas necessidades e 

desejos sexuais. Entendemos ser necessário abordar o adolescente a partir de seus espaços de 

convivência e inserção, do meio social em que vive e na diversidade em que se apresenta, 

incluindo a escola como um espaço de socialização e formação, e o Serviço de Assistência 

Especializada como espaço de tratamento e orientação para os jovens que convivem com o 

HIV. Este projeto tem como objetivos: Elaborar materiais educativos para trabalhar educação 

em saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes; Construir coletivamente com os bolsistas e 

voluntários novas estratégias pedagógicas para se abordar as questões relacionadas à saúde 

sexual e reprodutiva dos adolescentes; Proporcionar aos acadêmicos de enfermagem a 

compreensão sobre o funcionamento de oficinas de Prática Educativa em Direitos Sexuais e 

Reprodutivos de adolescentes; Selecionar entre os adolescentes, que participaram das 

oficinas, aqueles com potencialidades para serem multiplicadores do saber adquirido; 

Promover espaço de discussões para que estes jovens possam discutir de maneira 

sistematizada as questões que permeiam o seu cotidiano, seus temores, suas conquistas e 

também os aspectos práticos relacionados a temas de relevância para a promoção da saúde e 

prevenção de agravos a sua saúde sexual e reprodutiva; Orientar os jovens sobre Direitos 

Sexuais e Reprodutivos dos Adolescentes, buscando, junto a eles, soluções para seu 

autocuidado; Promover reflexões sobre os tipos de discriminação social sofridos pelos 

portadores do HIV e pelas adolescentes grávidas; Promover e participar de palestras, 

simpósios, mesas redondas, congressos e ou debates sobre Saúde Sexual e Reprodutiva de 

jovens que convivem ou não com o HIV; Apresentar o Projeto em eventos científicos.O projeto 

será realizado por meio de oficinas participativas. Ele será desenvolvido em uma escola pública 



 
 

do município de Juiz de Fora e no Serviço de Assistência Especializada (SAE). Os adolescentes 

que poderão participar nas escolas serão aqueles regularmente matriculados do sétimo ao 

nono ano do ensino fundamental, já no SAE poderão participar aqueles que fazem tratamento 

no local e sabem do seu diagnóstico. As oficinas iniciarão a partir da primeira quinzena do mês 

de janeiro de 2017 no SAE e a partir da primeira quinzena de fevereiro na escola, devido ao 

inicio do ano letivo se iniciar neste período, sempre às quintas-feiras à tarde no horário de 

13h00min as 17h00min e às sextas feiras no horário de 07h00min as 11h00min e de 13h00min 

as 17h00min. No entanto como serão cenários diferentes os encontros serão intercalados, ou 

seja, cada semana em um local até o término do projeto neste edital e previsto para o final do 

mês de dezembro de 2017. 

Contato: zuleycelessa@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Trabalho 

Título: Observatório de Práticas Autogestionárias 

Unidade: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenador: Elcemir Paco Cunha 

Vice-coordenador: 

Equipe: Agatha Justen Goncalves Ribeiro, Henrique Almeida De Queiroz, Lilian Alfaia Monteiro, 

Marcio Roberto Lima Sa Fortes, Raphaela Reis Conceicao Castro Silva, Renata De Almeida 

Bicalho Pinto, Ronaldo Vielmi Fortes 

Resumo: O objetivo fundamental do projeto é duplo: realizar levantamento e 

acompanhamento das práticas autogestionárias nas organizações populares (associações, 

cooperativas, economia solidária, ocupações urbanas e agrárias etc.) na cidade de Juiz de Fora; 

e promover a difusão da filosofia e das práticas de autogestão por meio de seminários, visando 

o fortalecimento e desenvolvimento das formas organizacionais em diferentes estágios de 

autogestão. Para tanto, faz-se uso de metodologia de pesquisa quantitativa e qualitativa para 

levantamento de dados e de pesquisa-ação para desenvolvimento dos seminários. O público 

principal é caracterizado por indivíduos articulados em diferentes tipos de organizações 

populares. São organizações que surgem como resposta às condições contemporâneas de 

existência e também como alternativas ao modo de organização dominante da economia de 

mercadorias e à forma burocrática do estado. As atividades de pesquisa e extensão ocorrerão 

tanto nas dependências da Universidade Federal de Juiz de Fora, quanto nas organizações 

populares participantes. 

Contato: paco.cunha@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Cultura 

Título: TEMPORAL RESIDENCIA ARTÍSTICA 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES E DESIGN 

Coordenador: Fabrício Da Silva Teixeira Carvalho 

Vice-coordenador: Priscilla Danielle Gonçalves De Paula 

Equipe: Bruna Tostes De Oliveira 

Resumo: TEMPORAL residência artística é um projeto que pretende fortalecer os processos 

poéticos desenvolvidos dentro e fora da universidade para que se tornem práticas artísticas 

importantes no cenário cultural da cidade e região através da criação de um programa 

experimental de residência artística destinado a alunos universitários e artistas jovens da 

cidade e região.  

O projeto está focado em processos de investigação em artes visuais desenvolvidos por alunos 

do Instituto de Artes e Design da UFJF e por pessoas da comunidade que se qualifiquem como 

artistas, em múltiplas linguagens sob orientação de professoresartistas do IAD.  A noção de 

residência artística é vista como um momento no qual os artistas em formação desenvolvem 

suas pesquisas, convertendo reflexões e sensações em ideias, produzindo ou ampliando suas 

sínteses, dando a elas alguma dimensão propositiva destinada a tornar-se algo a ser 

experimentado e partilhado com a comunidade.  

As ações do projeto são pensadas no sentido de tornar estes processos cada vez mais densos 

de modo que estes se tornem produções artísticas efetivas, compreendendo que a 

transposição dos limites acadêmicos seja fundamental para o desenvolvimento das pesquisas 

em arte como produção cultural. Este projeto compreende que em arte, algo só se torna de 

fato uma pesquisa quando se torna extensão dos limites acadêmicos, explorando o trânsito 

entre diferentes esferas de produção, gerando conhecimento nesse intervalo onde atuamos.  

As atividades de produção e orientação se desenvolverão nos ateliês do Instituto de Artes e 

Design do campus de Juiz de Fora. 

Contato: fabriciotcarvalho@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 


