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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Alfabetização, 

leitura e escrita 

Comunicação 

 

Cursos livres e 

projetos de extensão 

da UFJF 

 

 

Propiciar ao idoso oportunidades 

diversas de ampliar seus 

conhecimentos e nível de 

informação  

2 Terceira idade Sandra Hallack Arbex 

(Serviço Social) 

Educação 

 

Intervenção 

preventiva com foco 

na leitura escrita 

 

Desenvolver um programa de 

intervenção preventiva primária 

com foco em leitura e escrita que 

abarque múltiplos níveis, 

visando a prevenção de 

dificuldades de leitura e escrita 

na escola 

2 Educação infantil, 

alunos do primeiro ano 

do ensino fundamental, 

professores, pais e 

equipe pedagógica 

Claudia Nascimento 

Guaraldo Justi 

(ICH)  

 

Oficina de escrita e 

reescrita de texto para 

escolares dos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

 

Despertar o interesse e o gosto 

dos alunos pela leitura, 

valorizando a sua linguagem e a 

importância da palavra escrita 

4 Alunos dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental 

Suzana Lima Vargas de 

Prado 

(Educação)  

 

Livro vai... História 

vem 

 

 

Despertar o gosto pela leitura 

literária, constituir acervo 

literário para alunos do ensino 

fundamental, auxiliar os alunos 

na construção de critérios de 

escolha de leituras e formar 

leitores competentes 

2 Alunos do ensino 

fundamental I, entre 9 e 

13 anos 

Suzana Lima Vargas do 

Prado 

(Educação) 
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Alfabetização, 

leitura e escrita 

Educação 

 

Alfabetize: ações 

didático-

metodológicas para o 

1º ano do Ensino 

Fundamental 

 

 

Elaboração de recursos didáticos 

e metodológicos para a 

alfabetização de crianças do 1º 

ano do ensino fundamental 

2 Professoras 

alfabetizadoras da rede 

municipal de ensino de 

Juiz de Fora e 50 

crianças do 1º ano do 

ensino fundamental de 

duas escolas municipais 

de Juiz de Fora 

Luciane Manera 

Magalhães 

(Educação) 

Saúde 

 

Hora de aprender - 

Acompanhamento 

pedagógico às 

crianças internadas e 

aos seus 

acompanhantes nas 

enfermarias de 

pediatria do 

HU/UFJF 

Preservar o vínculo com 

processo educativo, orientar os 

acompanhantes quanto as 

dificuldades de aprendizagem da 

criança, fazer contato com os 

educadores e utilizar os 

conhecimentos e experiência dos 

acompanhantes para conduzir as 

atividades em grupo 

4 Crianças internadas na 

enfermarias de pediatria 

do HU/UFJF e seus 

acompanhantes 

Rubens Luiz Rodrigues 

(Educação) 

Hora de Aprender – 

acompanhamento 

pedagógico às 

crianças internadas e 

a seus acompanhantes 

nas enfermarias de 

pediatria do Hospital 

Universitário da 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

(HU/UFJF)  

Preservar o vínculo com o 

processo educativo, orientar os 

acompanhantes quanto às 

dificuldades de aprendizagem da 

criança, fazer contato com os 

educadores e utilizar os 

conhecimentos e experiência dos 

acompanhantes para conduzir as 

atividades em grupo 

4 Crianças internadas nas 

enfermarias de pediatria 

do Hospital 

Universitário da 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

(HU/UFJF), bem como 

seus acompanhantes  

Altemir Jose Gonçalves 

Barbosa 

(ICH) 
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Artes cênicas Cultura Centro de Estudos 

Teatrais: Cursos 

Oficinas 

Propiciar conhecimento teórico, 

abordando a história do teatro, a 

linguagem corporal, o 

aprimoramento da expressão 

vocal e um treinamento em  

técnicas  de representação 

1 Adolescentes a partir da 

8ª série  do Ensino 

Fundamental e/ou 

universitários de 

diversos cursos (em 

oficinas semestrais) 

Márcia C. Falabella 

(Comunicação) 

 

Criação Cenográfica 

 

Desenvolver aptidões para a 

criação cenográfica (enquetes e 

documentação visual de 

espetáculo). 

4 Alunos de 

Comunicação Social, 

Artes e demais 

interessados. 

Márcia C. Falabella 

(Comunicação) 

 

Escola de Espectador 

 

 

Difundir o teatro junto a 

comunidades e núcleos de 

educação, visando a 

instrumentação da cidadania 

através das artes cênicas 

4 Rede escolar, juizforana 

e periférica,  núcleos 

religiosos, comunidades 

de bairros 

Márcia C. Falabella 

(Comunicação) 

Seminário: Os 

Caminhos do Teatro 

 

 

Promover a criação de um fórum 

de debates sobre as artes cênicas. 

Encontro acadêmico da UFJF 

com outros centros de 

conhecimentos cênicos. 

0 Alunos e professores 

universitários, da rede 

pública municipal, 

estadual e demais 

interessados. 

Márcia C. Falabella 

(Comunicação) 

 

Workshop de 

Interpretação para a 

Terceira Idade 

Alteração de postura de vida do 

idoso a partir da vivência teatral 

(espetáculos temáticos). 

1 Pessoas da terceira 

idade. 

Márcia C. Falabella 

(Comunicação) 

Grupo de dança da 

UFJF  

Articular a extensão com o 

ensino e a pesquisa; assegurar às 

comunidades envolvidas o 

acesso a prática da dança. 

1 Comunidade externa a 

UFJF e comunidade 

acadêmica  

Alice Mary Monteiro 

Mayer 

(Ed. Física)  
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Artes integradas Cultura Campanha Cultural 

CEAD 2010 a 2012 

Estabelecer com os pólos uma 

relação cultural aberta e que 

possibilite construções conjuntas 

de reflexões e produções. 

5 Toda a comunidade dos 

pólos atendidos pela 

EAD/UFJF. 

Jose Antonio Aravena 

Reyes 

(Engenharia)  

Dança na Escola 

 

 

Utilizar a dança como um 

instrumento educacional, 

difundi-la como prática social e 

torná-la acessível aos alunos e à 

comunidade escolar 

1 Alunos do Colégio de 

Aplicação João XXIII e 

comunidade escolar 

Adriane Silva Tomaz 

(Col. Aplicação João 

XXIII) 

 

Estruturação da 

Trupe do João 

 

Ampliar as possibilidades de 

trabalho com a temática do circo 

junto à comunidade escolar do 

Colégio de Aplicação João 

XXIII, bem como aos demais 

interessados da comunidade em 

geral. Organizar eventos 

artísticos para apresentação 

pública, divulgando a arte 

circense 

2 Pessoas da comunidade 

interessadas em compor 

grupo artístico, alunos 

do projeto de extensão 

Dança na escola e 

atividades circenses 

com nível de 

apropriação corporal 

mais aprofundado, 

alunos do EJA e do C. 

A. João XXIII e 

professores das redes 

públicas da cidade 

Adriane Silva Tomaz 

(Ed. Física do C. A. 

João XXIII) 

Artes plásticas Cultura 

 

Desenho do modelo 

vivo masculino 

Estimular o desenvolvimento do 

potencial artístico e desenvolver 

desenhos de pesquisa ao vivo na 

oficina 

1 Pessoas que possuem 

afinidades artísticas, 

sendo 50% das vagas 

destinadas ao público 

externo e 50% ao 

público interno da UFJF 

Guilherme Neder Filho 

(IAD) 
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Artes plásticas Cultura 

 

Desenho do modelo 

vivo feminino 

 

Estimular o desenvolvimento do 

potencial artístico e desenvolver 

desenhos de pesquisa ao vivo na 

oficina 

1 Pessoas que possuem 

afinidades artísticas, 

sendo 50% das vagas 

destinadas ao público 

externo e 50% ao 

público interno da UFJF 

Guilherme Neder Filho 

(IAD) 

Artes visuais Cultura 

 

Desenho Estrutural Estimular o desenvolvimento do 

potencial artístico aplicado ao 

desenho 

4 Pessoas (a partir dos 17 

anos)  que possuem 

afinidades artísticas 

Guilherme Neder Filho 

(Artes e Design)  

 

Elementos do 

desenho de 

observação 

Estimular o desenvolvimento do 

potencial artístico, treinar a 

percepção visual e dar 

conhecimento teórico e prático 

quanto ao método de desenho 

2 Pessoas que possuem 

afinidades artísticas 

(10% para alunos da 

UFJF e 90% para o 

público externo) 

Guilherme Neder Filho 

(Artes e Design)  

 

Cultura no Campus 

 

 

Permitir o debate em torno de 

questões históricas e 

contemporâneas; despertar o 

interesse da comunidade 

acadêmica pelo cinema e 

incentivar a prática da reflexão e 

do diálogo na busca do 

conhecimento. 

2 Comunidade acadêmica 

e a comunidade 

juizforana. 

Silvina Liliana Carrizo 

(Letras)  

Arte em trânsito 

conVIDA 

 

 

Possibilitar aos professores, 

alunos e pais uma maior 

interação com a arte 

1 Professores, 

funcionários, alunos e 

pais de alunos do 

Colégio de Aplicação 

João XXIII, artistas e 

público em geral 

Nelson Vieira da 

Fonseca  Faria 

(Letras e Artes) 
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Artes visuais Cultura 

 

Encontros com Arte 

 

 

Oferecer cursos livres de 

História e Teoria da Arte com 

temas variados; formar público 

especializado em arte em Juiz de 

Fora; e divulgar o acervo de 

artes do MAMM 

1 Professores da rede 

pública, alunos de 

graduação em artes, 

história, letras e áreas 

afins, público em geral 

Raquel Quinet de 

Andrade Pifano 

(IAD) 

Educação 

 

Projeto arte em 

trânsito: mostras 

culturais e colóquio 

 

 

Oferecer qualificação aos 

professores de outras redes de 

ensino, criando meios para uma 

reflexão sistemática sobre sua 

prática e processos educacionais 

em arte; propiciar o intercâmbio 

entre o grupo docente em arte do 

Colégio de Aplicação João 

XXIII, pesquisadores das áreas 

artísticas e educação; 

professores de artes de outras 

redes de ensino e artistas locais e 

da região e o alunado 

6 Alunos do Colégio de 

Aplicação João XXIII, 

seus parentes e amigos, 

artistas e professores de 

arte de escolas, 

pesquisadores em artes, 

educação e áreas afins 

Andrea Senra Coutinho 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Proposições 

Sistêmicas em Arte 

 

 

Trabalhar com conceitos 

sistêmicos trazidos para a arte 

contemporânea 

2 Jovens e adultos (a 

partir do ensino médio) 

da comunidade do 

bairro São Pedro 

interessados na temática 

Adriana Gomes de 

Oliveira 

(IAD) 

Núcleo de 

Quadrinhos 

 

 

Expandir o trabalho de Histórias 

em Quadrinhos já feito na escola 

e estabelecer o diálogo entre os 

alunos de graduação e o Colégio 

de Aplicação João XXIII 

1 Alunos e ex-alunos do 

Colégio de Aplicação 

João XXIII a partir do 

9º ano do ensino 

fundamental 

Frederico Marcelo 

Crochet 

(Col. de Aplicação João 

XXIII) 
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Comunicação 

estratégica 

Comunicação  

 

 

Comunicação Social 

para grupos de 

economia popular 

solidária de Juiz de 

Fora e região (Núcleo 

de Comunicação 

Social da 

INTECOOP/ UFJF)  

Planejamento e assessoria à 

INTECOOP com a finalidade de 

garantir melhor relação entre os 

diversos públicos ligados à 

instituição 

1 Cidadãos cooperados e 

equipe profissional da 

incubadora. 

Christina Ferraz Musse 

(Comunicação)  

 

Website da Liga 

Acadêmica de 

Imaginologia 

Promover a divulgação de 

conhecimentos de radiologia do 

HU (aulas, artigos e imagens 

relacionada à radiologia) 

2 Alunos e docentes da 

área médica e pessoas 

interessadas no assunto. 

Alexandre Ferreira 

Oliveira (Medicina) 

Novas Tecnologias e 

ação comunitária – 

Oficina de Inclusão 

Digital - Território de 

oportunidades e Casa 

de Cultura da UFJF 

Facilitar a apropriação 

tecnológica em uma perspectiva 

crítica, utilizando ações como a 

produção de audiovisuais, blogs 

e fotografias. 

2 Pessoas que participam 

de projetos de inclusão 

social em entidades 

próximas ao campus da 

UFJF, especialmente do 

bairro Dom Bosco. 

Bruno Fuser 

(Comunicação)  

 

O Professor de 

informática como 

educomunicador – 

Oficina interação 

social em rede / 

criação de site para 

professores de 

informática das 

escolas municipais de 

Juiz de Fora.  

Dinamizar as atividades 

relacionadas ao uso das 

tecnologias de comunicação e da 

informação em escolas 

municipais e estaduais de Juiz de 

Fora, visando uma educação e 

uma comunicação dialógica e 

democrática a partir de 

fundamentos da 

educomunicação. 

2 Professores de 

informática da rede 

municipal, outros 

educadores, 

comunicadores e 

gestores da educação 

em Juiz de Fora. Alunos 

e seus familiares, dos 

bairros do entorno das 

escolas. 

Bruno Fuser 

(Comunicação)  
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Comunicação 

estratégica 

Comunicação  

 

 

Plataforma 

Crossmedia PROEX: 

comunicando a 

extensão 

 

Criação de uma plataforma 

hipermídia na internet com o 

objetivo de divulgar os 

processos e os resultados dos 

projetos de extensão 

desenvolvidos na PROEX-UFJF 

5 Público interno e 

externo à UFJF 

Gabriela Borges 

Martins Caravela 

(Comunicação e Artes) 

Cultura 

 

EDUFJF na 

comunidade local  

 

 

Criação de formas mais 

eficientes de manter contato 

com a comunidade local e 

nacional, informando sobre as 

ações e lançamentos da Editora 

da UFJF (EDUFJF) 

4 Comunidade local e 

clientes da EDUFJF. 

Antenor Salzer 

Rodrigues 

(ICH) 

Educação 

 

Dinamização do 

ensino de Ciências e 

Zoologia: integração 

escolas  / 

Departamento de 

Zoologia 

Fornecer informações de cunho 

zoológico aos alunos e 

professores de ensino 

fundamental e médio de forma 

dinâmica e interativa 

2 Alunos e professores do 

ensino fundamental e 

médio da rede pública e 

privada de Juiz de Fora 

e região 

Sonia Sin Singer 

Brugiolo 

(ICB)  

 

Comunicação / 

Desenvolvimento 

Regional 

 

 

Comunicação Grupo de Conjuntura 

Econômica 

Disponibilizar para a sociedade 

um serviço gratuito de análise 

dos principais fatos econômicos. 

Treinar os acadêmicos da 

Faculdade de Economia. 

4 Estudantes, 

funcionários e 

professores da UFJF, 

funcionários do setor 

público e privado que 

atuam em Juiz de Fora 

e região, profissionais 

da imprensa local e 

regional. 

Wilson Luiz Rotatori 

Correa 

(Economia)  
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Desenvolvimento 

de produtos 

Tecnologia e 

produção 

Estudo de soluções 

técnicas – sinal 

Searchlight SA/AS-1 

 

Desenvolvimento e modificação 

do atual sinaleiro do tipo 

Searchlight SA/AS-1utilizdo na 

MRS no trecho de 

Paranapiacaba 

1 Empresa MRS 

Logística S. A. 

Jose Paulo Rodrigues 

Furtado de Mendonça 

(ICE) 

Cultura Revista de 

Arquitetura, 

Urbanismo, 

Paisagismo e 

Interiores 

 

 

Publicação de uma revista que 

divulgue conteúdos relacionados 

às várias questões que envolvem 

a arquitetura e o espaço urbano, 

propostos e desenvolvidos na 

cidade de Juiz de Fora e na Zona 

da Mata mineira 

4 Comunidade, discentes, 

docentes e profissionais 

da área de construção 

civil atuantes na cidade 

de Juiz de Fora e Zona 

da Mata mineira 

Monica Cristina 

Henriques Leite 

Olender 

(Arquitetura e 

Urbanismo) 

Percepção 

Ambiental: 

percepção e 

apropriação em Juiz 

de Fora 

Analisar a percepção e a 

apropriação dos ambientes por 

usuários de edifícios e espaços 

públicos de Juiz de Fora 

1 Usuários de edifícios e 

espaços públicos de 

Juiz de Fora 

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Arquitetura e 

Urbanismo / 

Engenharia) 

Projeto de Extensão 

Revista de 

Arquitetura, 

Urbanismo, Design, 

Mobiliário e 

Interiores: projeto 

gráfico 

Produzir o projeto gráfico 

relativo aos editoriais 

produzidos peara a revista 

1 Comunidade, discentes, 

docentes e profissionais 

da área da construção 

civil atuantes em Juiz 

de Fora e na Zona da 

Mata Mineira 

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Depto de Arquitetura e 

Urbanismo / 

Engenharia) 
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Desenvolvimento 

de produtos 

Cultura Anuário do Curso de 

Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF: 

registro 

 

 

Reunir, na forma de registro 

textual, fotográfico e em vídeo, 

a produção de discentes, 

docentes, técnicos 

administrativos e colaboradores 

do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF, nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão, a 

fim de municiar os anuários do 

curso 

1 Docentes, discentes, 

técnicos 

administrativos, 

profissionais egressos e 

colaboradores do curso 

de Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF; 

arquitetos e urbanistas; 

comunidade acadêmica 

e sociedade 

Mônica Cristina 

Henriques Leite 

Olender 

(Depto de Arquitetura e 

Urbanismo / 

Engenharia) 

Anuário do Curso de 

Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF: 

coleta de dados 

Reunir dados e informações 

referentes à produção de 

discentes, docentes, técnicos 

administrativos e colaboradores 

do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF, nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão, a 

fim de municiar os anuários do 

curso 

1 Docentes, discentes, 

técnicos 

administrativos, 

profissionais egressos e 

colaboradores do curso 

de Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF; 

arquitetos e urbanistas; 

comunidade acadêmica 

e sociedade 

Mônica Cristina 

Henriques Leite 

Olender 

(Depto de Arquitetura e 

Urbanismo / 

Engenharia) 

Anuário do Curso de 

Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF: 

sistematização de 

dados 

 

 

Sistematizar todos os dados 

obtidos referentes à produção de 

discentes, docentes, técnicos 

administrativos e colaboradores 

do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF, nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão, a 

fim de municiar os anuários do 

curso 

1 Docentes, discentes, 

técnicos 

administrativos, 

profissionais egressos e 

colaboradores do curso 

de Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF; 

arquitetos e urbanistas; 

comunidade acadêmica 

e sociedade 

Mônica Cristina 

Henriques Leite 

Olender 

(Depto de Arquitetura e 

Urbanismo / 

Engenharia) 
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Desenvolvimento 

de produtos 

Cultura Elaboração de projeto 

gráfico editorial de 

livro sobre 20 anos 

do Curso de 

Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF 

 

 

Assessoramento e produção 

gráfica do livro sobre o Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da 

UFJF em seus 20 anos de 

existência 

1 Docentes, discentes, 

técnicos 

administrativos, 

profissionais egressos e 

colaboradores que 

fizeram parte da 

história do Curso; 

arquitetos e urbanistas; 

comunidade em geral 

Ricardo Ferreira Lopes 

(Depto de Arquitetura e 

Urbanismo / 

Engenharia) 

Educação 

 

Elaboração de um 

dicionário interativo 

de Neuroanatomia 

funcional: material 

didático 

complementar aos 

estudos teóricos e 

práticos 

Melhorar o acesso à informação 

sobre a Anatomia Humana, 

tornando o estudo mais 

prazeroso, interativo, utilizando 

uma ferramenta acessível aos 

estudantes  

2 Discentes da área da 

saúde da UFJF – GV 

Luciana Hoffert Castro 

Cruz 

(Anatomia / UFJF - 

GV) 

Relações pessoa-

ambiente: percepção 

e apropriação do 

espaço 

 

 

Desenvolver produtos, na forma 

de publicações e/ou 

apresentações, com vistas à 

divulgação de conceitos 

referentes à relação pessoa-

ambiente, sobretudo no que diz 

respeito à percepção e 

apropriação do espaço em Juiz 

de Fora 

1 Leigos, estudantes e 

profissionais de áreas 

diversas 

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Arquitetura e 

Urbanismo) 
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Desenvolvimento 

de produtos 

Educação 

 

Relações pessoa-

ambiente: 

sensibilização e 

conscientização 

 

Desenvolver produtos, na forma 

de publicações e/ou 

apresentações, com vistas à 

divulgação, sensibilização e 

conscientização acerca de 

conceitos referentes à relação 

pessoa-ambiente 

1 Leigos, estudantes e 

profissionais de áreas 

diversas 

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Arquitetura e 

Urbanismo) 

Desenvolvimento 

regional 

Tecnologia e 

produção 

 

Seminário de 

extensão do 

departamento de 

estatística 

 

 

Estabelecer vínculo permanente 

e periódico com a comunidade 

externa e acadêmica captando 

suas demandas por novas 

metodologias e ferramentas 

estatísticas além de divulgar os 

trabalhos de extensão e 

aplicação produzidos pelos 

professores e alunos do 

Departamento de Estatística. 

0 Profissionais de 

engenharia de saúde, de 

ciências humanas, 

ciências econômicas, 

além de educadores, 

geógrafos, psicólogos, 

administradores, 

gestores de empresas e 

etc. 

Lupercio Franca 

Bessegato 

(ICE)  

 

Desenvolvimento 

rural e questão 

agrária 

Trabalho 

 

Da diversidade 

cultural à diversidade 

produtiva: construção 

dos saberes 

necessários para a 

transição 

agroecológica na 

comunidade de São 

Pedro de Cima  

Consolidar o grupo de pesquisa 

“ Agro- Cultura e Agroecologia: 

espaço e tempo na agricultura 

familiar” através de discussões e 

experiências a cerca da 

Agroecologia , visando a 

formação crítica de profissionais 

e a transição agroecológica na 

referida comunidade 

2 Comunidade São Pedro 

de Cima, área rural do 

município de Divino, 

recaindo sobre a 

produção campesina e 

familiar da 

comunidade. 

Leonardo de Oliveira 

Carneiro 

(ICH)  
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Desenvolvimento 

rural e questão 

agrária 

Direitos 

humanos e 

justiça 

 

Rompendo as cercas 

jurídicas: a 

construção e 

efetivação do direito 

à terra e à reforma 

agrária na região da 

Zona da Mata 

Mineira 

Promover a troca de saberes 

entre os estudantes e o 

assentamento Olga Benário e o 

acampamento Denis Gonçalves 

com o intuito de fortalecer as 

comunidades em suas lutas pelo 

direito à terra  

5 Famílias de 

Trabalhadores Rurais 

Sem Terra do 

Acampamento Denis 

Gonçalves em Goianá e 

do Assentamento Olga 

Benário em Visconde 

do Rio Branco 

Fernanda Maria da 

Costa Vieira 

(Direito) 

Meio Ambiente Caminhos para o 

fortalecimento da 

transição 

agroecológica em 

São Pedro de Cima 

 

 

Consolidar as bases e as 

discussões teóricas e 

metodológicas de forma 

consistente no estabelecimento 

dos critérios de modo a efetuar a 

certificação de propriedade e 

iniciativas agroecológicas na 

comunidade remanescente 

quilombola de São Pedro de 

Cima 

1 Comunidade 

Remanescente 

Quilombola de São 

Pedro de Cima, 

localizada na área rural 

do município de Divino 

Leonardo de Oliveira 

Carneiro 

(ICH) 

Acompanhamento 

das Experiências em 

Sistemas Agro 

Florestais na 

Comunidade 

Quilombola de São 

Pedro de Cima 

Consolidação de experiências 

práticas de Sistemas Agro 

Florestais em diferentes 

propriedades na comunidade de 

São Pedro de Cima 

1 10 famílias que se 

voluntariaram para as 

experiências 

Leonardo de Oliveira 

Carneiro 

(ICH) 
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Desenvolvimento 

rural e questão 

agrária 

Educação 

 

Utilização da rede 

social (Facebook) na 

educação: divulgação 

de informação sobre 

boas práticas 

higiênico-sanitárias 

para estudantes, 

filhos de produtores 

rurais, na região de 

Governador 

Valadares/MG 

Divulgar por meio de 

mídias/redes sociais 

conhecimentos sobre boas 

práticas higiênico-sanitárias para 

famílias de produtores rurais da 

região de Governador 

Valadares/MG 

2 Famílias de produtores 

rurais da região de 

Governador 

Valadares/MG 

Fabiano freire Costa 

(Farmácia – UFJF/GV) 

Desenvolvimento 

tecnológico 

Tecnologia e 

produção 

Lest-Laboratório 

especial de 

transportes 

 

 

Atender alunos de graduação em 

disciplinas do Departamento de 

Transportes e de Pós-Graduação 

Faculdade de Engenharia da 

UFJF. 

0 

Professores e alunos de 

graduação das 

Engenharias e 

Arquitetura de 

faculdade de 

Engenharia da UFJF. 

José Alberto Barroso 

Castanon 

(Engenahria)  

 

Blog do PET Civil 

 

 

Divulgar e incentivar a leitura de 

informação da área de 

Engenharia Civil e Arquitetura. 

0 Estudantes do ensino 

médio e de todos os 

cursos, principalmente 

engenharias e 

arquitetura. 

Profissionais da área e 

demais interessados no 

assunto. 

Michele Cristina 

Resende Farage 

(Engenahria)  

 

Desenvolvimento 

tecnológico 

Educação Informação em 

habitação INFOHAB 

Juiz de Fora 

Facilitar as informações 

relativas a produção, 

manutenção e uso do ambiente 

construído. 

1 Alunos de graduação, 

pós-graduação e 

pesquisadores da área 

de ambiente construído. 

Maria Aparecido 

Steinberg Hippert 

(Engenharia)  
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Desenvolvimento 

urbano 

Tecnologia e 

produção 

 

Estudo infraestrutura 

e área de risco em 

meio urbano 

 

 

Apoiar o município de Juiz de 

Fora na solução de problemas 

técnicos de infraestrutura 

urbana. 

5 A comunidade de Juiz 

de Fora e 

particularmente as 

comunidades carentes 

de áreas de encostas 

sob risco. 

Márcio Marangon 

(Engenahria)  

 

Projetos Ferroviários 

 

 

Desenvolver e apoiar trabalhos e 

projetos de reativação de ramais 

ferroviários para sua exploração 

por OONGS, para geração de 

renda e emprego nos municípios 

por onde passam com a 

reimplantação de trens nesses 

ramais. 

0 População lindeira a 

ramais ferroviários 

desativados e que 

tenham projetos para 

reativação dos mesmos. 

José Alberto Barroso 

Castanon 

(Engenahria)  

 

Índice de custo de 

vida de Juiz de Fora 

 

 

Aplicar metodologia que 

possibilite a medição de um 

índice de custo de vida para 

mensurar a variação de preços 

de itens referentes ao consumo 

familiar de famílias de 2 a 5 

salários mínimos 

2 Família na faixa de 

renda entre 2 a 5 

salários mínimos 

Paulo Cesar Pontes 

Fraga 

(ICH) 

Urbanismo em Minas 

Gerais: jornadas de 

planejamento 

municipal em Simão 

Pereira / MG 

 

 

Proceder a revisão do Plano 

Diretor e a elaboração da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo Urbano 

atendendo à demanda especifica 

do município para contribuir 

com a gestão e a participação da 

sociedade civil 

0 Comunidades que 

formam o município de 

Simão Pereira 

Fábio Jose Martins de 

Lima 

(Engenharia / 

Arquitetura) 
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Desenvolvimento 

urbano 

Tecnologia e 

produção 

 

Urbanismo em Minas 

Gerais: apoio a 

elaboração do plano 

diretor de Matias 

Barbosa / MG 

 

Atender as demandas do 

município através da elaboração 

do plano diretor municipal, 

contribuindo com a 

descentralização e a participação 

da sociedade civil 

10 Comunidades urbanas e 

rurais que 

compreendem o 

território do município 

de Matias Barbosa 

Fábio Jose Martins de 

Lima 

(Engenharia / 

Arquitetura) 

Direitos 

humanos e 

justiça 

 

Acessibilidade em 

espaços públicos de 

Juiz de Fora 

Analisar e propor soluções em 

acessibilidade espacial junto a 

ambientes públicos de Juiz de 

Fora 

1 Usuários do espaço (s) 

público (s) selecionado 

(s) da cidade de Juiz de 

Fora 

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Arquitetura e 

Urbanismo / 

Engenharia) 

Cultura 

 

Urbanismo em Minas 

Gerais 

 

 

Pensar o município na sua 

globalidade e a relação com os 

municípios do entorno numa 

perspectiva de planejamento 

urbano ( elaboração de planos 

diretores). Capacitação de 

professores e servidores da rede 

pública de ensino municipal e 

estadual no tocante aos temas 

relacionados ao planejamento 

urbano e rural de forma a 

proporcionar uma perspectiva de 

análise comparada da 

participação no âmbito das 

administrações municipais 

15 Administrações 

municipais, técnicos, e 

professores, alunos da 

rede pública municipal 

e estadual 

Fabio Jose Martins de 

Lima 

(Engenharia) 
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Direitos 

individuais e 

coletivos 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Fortalecimento 

Institucional da Casa 

dos Conselheiros de 

Juiz de Fora 

 

 

Contribuir para o fortalecimento 

institucional da Casa dos 

Conselhos enquanto arena e 

instrumento de articulação, 

debate e formação dos 

conselheiros municipais, de 

modo a capacitá-los para o 

exercício de suas funções de 

mobilização social e 

participação no processo de 

formulação e controle das 

políticas públicas 

0 378 conselheiros que 

atuam em 11 Conselhos 

Municipais de Juiz de 

Fora 

Marta Mendes da 

Rocha 

(ICH) 

Desenvolvimento 

institucional das 

câmaras municipais 

brasileiras 

 

 

Contribuir para o fortalecimento 

do processo legislativo como 

instrumento de organização do 

município e como mecanismo de 

fortalecimento da vida cívico-

democrática e estimular o 

desenvolvimento de mecanismos 

de participação e controle social 

1 Vereadores e servidores 

dos legislativos 

municipais; dirigentes, 

militantes, lideranças, 

filiados e associados de 

entidades, organizações 

e associações da 

sociedade civil; e 

agentes públicos, 

servidores e 

conselheiros de direitos 

Marta Mendes da 

Rocha 

(ICH) 

Saiba seus direitos 

 

 

Informar e formar pessoas de 

comunidades a respeito de 

problemas jurídicos que afetam 

sua vida e conscientizá-los a 

respeito de seus direitos 

2 Alunos da UFJF, 

comunidades vizinhas 

ao campus, comunidade 

acadêmica e rádios 

comunitárias 

Marcos Vinício Chein 

Feres 

(Direito) 
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Direitos 

individuais e 

coletivos 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Empresas e direitos 

humanos (Business 

and human rigths) 

 

 

Criar na UFJF um espaço de 

produção e difusão de 

conhecimento sobre o 

cumprimento dos Direitos 

Humanos pelas empresas  

3 Alunos envolvidos no 

projeto, organizações da 

sociedade civil, entes 

estatais e todos que 

tiverem acesso às 

informações que serão 

divulgadas 

Maira Farjado Linhares 

Pereira 

(Direito) 

Bioética e cidadania 

no ensino médio 

 

 

Despertar nos alunos a 

importância da temática da 

Bioética e Cidadania e suas 

aplicações no cotidiano 

3 Alunos do primeiro ano 

do ensino médio das 

escolas públicas de Juiz 

de Fora 

Maria Jose Guedes 

Gondim Almeida 

(Direito) 

Projeto s 

sócioeducativo e 

cultural no centro de 

referência de 

assistência social  

 

 

Realizar atividades 

sócioeducativas com as famílias 

participantes do PAIF, através 

de trabalho com grupos 

1 Famílias do PAIF, ou 

seja, famílias em 

situação de 

vulnerabilidade que 

participam na reunião 

de entrega de cesta 

básica. 

Isaura Gomes de 

Carvalho Aquino 

(Serviço Social) 

 

Acessibilidade em 

edifícios públicos de 

Juiz de Fora 

 

Analisar e propor soluções em 

acessibilidade junto a edifícios 

públicos 

4 Usuários dos edifícios 

públicos selecionados 

na cidade de Juiz de 

Fora 

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Arquitetura e 

Urbanismo) 

Direitos humanos e 

reconhecimento de 

paternidade 

 

 

Fornecer serviço de assistência 

judiciária gratuita às pessoas que 

não possuem reconhecimento de 

paternidade em seus Registros 

Civis e iniciar, organizar dados, 

atender demandas reprimidas e 

acompanhar processos de 

Reconhecimento de Paternidade 

em cooperação com a 2ª e 6ª 

Varas Cíveis de Governador 

4 Pessoas sem o 

reconhecimento de 

paternidade no 

instrumento do registro 

civil ou seus respectivos 

representantes 

Fernanda Henrique 

Cupertino Alcântara 

(Direito – UFJF/GV) 
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Valadares / MG 

LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Direitos 

individuais e 

coletivos 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Pacificar 

 

 

Promoção do diálogo social por 

meio da mediação extrajudicial 

entre as partes envolvidas em 

conflitos individuais ou 

coletivos em Juiz de Fora e 

municípios vizinhos 

1 5 docentes e 30 

discentes da Faculdade 

de Direito da UFJF e 

outras unidades 

interessadas, agentes 

multiplicadores das 

entidades organizadas, 

associações de bairros, 

câmaras municipais, 

centros religiosos e 

população de Juiz de 

Fora e municípios 

vizinhos 

Fernando Guilhon de 

Castro 

(Direito) 

Promovendo a 

igualdade de gênero e 

os direitos sociais 

Realização de salas de espera 

nas Unidades de Saúde 

localizadas no entorno da UFJF 

visando um trabalho educativo 

junto às mulheres presentes com 

temáticas pertinentes ao debate 

de gênero 

2 Mulheres universitárias 

e frequentadoras das 

Unidades de Atenção 

Primária à Saúde 

(UAPS) de São Pedro, 

Santos Dumont e Dom 

Bosco 

Marina Monteiro de 

Castro e Castro 

(Serviço Social) 

Educação 

 

Escolas de pais 

cidadãos 

 

 

Capacitar as famílias, através de 

encontros com a comunidade, 

para refletir temas como: 

Estatuto da criança e do 

adolescente, planejamento 

familiar  etc. 

2 Conselheiros tutelares e 

de Direito, profissionais 

de Educação, alunos 

matriculados na rede 

pública de ensino e suas 

respectivas famílias 

Maria Lúcia Duriguetto 

(Serviço Social)  

. 
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Educação 

profissional 

Tecnologia e 

produção 

Desenvolvimento de 

peças ferroviárias do 

sistema de choque e 

tração em parceria 

com  USIMINAS 

Mecânica S/A 

 

Orientar e acompanhar toda 

etapa do desenvolvimento e 

inicio de produção na linha de 

produção da fundição da  

USIMINAS Mecânica, treinar e 

capacitar os engenheiros 

técnicos e operadores 

0 Engenheiros e técnicos 

da fundição da  

USIMINAS Mecânica 

S/A 

Luiz Henrique Dias 

Alves 

(Engenharia de 

Produção e Mecânica) 

Educação  

 

 

 

Sempre vivo – 

Programa de Doação 

Voluntária de Corpos 

para fins de estudo e 

pesquisa da UFJF 

 

 

 

Divulgar o programa, esclarecer 

e sensibilizar a importância da 

doação de corpos para o 

aprendizado de anatomia e 

pesquisas científicas, e assegurar 

a disponibilidade de peças 

anatômicas para a formação dos 

futuros profissionais em saúde e 

ciências biológicas 

5 Primeiramente a 

comunidade acadêmica 

da UFJF, e, 

posteriormente, a 

comunidade local e da 

microrregião 

Alice Belleigoli 

Rezende 

(Depto. de Anatomia) 

O Direito e as 

contingências 

 

 

 

Promover um contato inicial 

entre a comunidade local, por 

meio de seus representantes 

legais, que possuam formação de 

bacharelado em Direito, 

apresentando aos discentes de 

Direito as contingências 

encontradas no exercício da 

profissão 

1 Discentes do curso de 

Direito do Campus da 

UFJF – GV e 

autoridades legais 

Fernanda Henrique 

Cupertino Alcantara 

(Direito / UFJF - GV) 

Formação de 

profissionais da 

educação pública do 

estado do Amazonas 

 

 

 

Oferecer formação continuada, 

em serviço, a profissionais da 

rede estadual de ensino do 

Amazonas, contribuindo para a 

melhoria do processo ensino-

aprendizagem na rede pública 

0 4.488 servidores da 

Carreira Docente que 

tomarão posse nos 

Cargos da carreira 

Docente a partir da 

nomeação do Concurso 

SEDUC 2011 

Beatriz de Basto 

Teixeira 

(ICH) 
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Educação 

profissional 

Educação Consciência 

 

 

 

 

Realizar cursos com orientação 

teórico-prática para profissionais 

de educação física e áreas afins 

0 Profissionais liberais de 

educação física e áreas 

afins, empresas e 

pessoas da comunidade 

em geral 

Maria Elisa Caputo 

Ferreira 

(Ed. Física) 

Inglês para a 

comunicação oral e 

escrita 

 

Oferecer a língua estrangeira aos 

representantes dos diferentes 

segmentos da UFJF e à 

comunidade externa 

1 Setores discente, 

docente e técnico-

administrativo e 

comunidade externa 

Sandra Aparecida Faria 

de Almeida 

(Depto de Letras 

estrangeiras Modernas) 

Projeto Querubins: 

Escola de informática 

e cidadania de Monte 

Castelo 

 

 

Promoção da cidadania pela 

inclusão social através da 

inclusão digital, propiciando 

acessibilidade e competência no 

uso de novas tecnologias da 

informação e comunicação, com 

abertura de horizontes de 

inserção profissional 

3 Cidadãos da 

comunidade, de 

qualquer idade, desde 

que já previamente 

alfabetizados 

Tarcisio de Souza Lima 

(ICE) 

Saúde 

 

 

 

Medicina e Arte 

 

 

Estabelecer um espaço onde se 

possa refletir acerca do papel do 

médico na sociedade atual e da 

relevância da sensibilidade 

artística para a formação de um 

profissional da área de saúde 

4 Profissionais da saúde e 

usuários do sistema de 

saúde público de forma 

geral 

Rodolfo Vieira 

Valverde 

(Artes e Design)  

 

I Jornada Acadêmica 

de Ciências da Saúde: 

a interdisciplinarie-

dade, saberes e 

perspectivas 

 

 

Estabelecer um espaço 

institucionalizado de debate e 

troca de experiência, promover o 

intercâmbio entre os alunos dos 

cinco cursos ministrados na 

UFJF – GV e contribuir para a 

consolidação da produção 

científica em saúde 

2 Alunos e professores 

dos cursos da área da 

saúde da UFJF – GV 

Luciana Hoffert Castro 

Cruz 

(Anatomia – UFJF / 

GV) 
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Educação 

profissional 

Saúde 

 

Popularização do 

Suporte Básico de 

Vida  

 

 

Promover treinamentos teóricos 

e práticos de Suporte Básico de 

Vida, abordando temas 

relacionados às manobras de 

reanimação cardiopulmonar, 

atendimento inicial ao trauma, 

desobstrução de vias aéreas e 

prevenção de acidentes e de 

eventos que podem desencadear 

uma parada cardiorrespiratória 

5 Funcionários de 

estabelecimentos de 

saúde ou afins sejam 

eles envolvidos direta 

ou indiretamente no 

atendimento de 

pacientes 

Vinicius de Almeida 

Vieira 

(Medicina – UFJF/GV) 

Empreendorismo Tecnologia e 

produção 

Disseminação da 

cultura do 

empreendedorismo e 

da inovação  

 

 

Sensibilizar a comunidade nos 

temas empreendedorismo e 

inovação, prospectar projetos 

com potencial mercadológico e 

financeiro para ingresso na 

Incubadora de Base Tecnológica 

do CRITT 

1 Alunos, professores e 

inventores 

independentes que 

tenham ideais 

inovadoras e projetos 

que se enquadrem no 

conceito de Base 

Tecnológica 

Luiz Carlos Tonelli 

(CRITT) 

Adequação do 

sistema de produção 

e apoio à inovação do 

Brownie do Rapha 

 

 

Adequar o sistema de produção 

às necessidades de qualidade e 

aumento de produção requeridas 

pelo mercado, desenvolver 

rotina de inovação na 

organização e definir matriz de 

segmentação de produtos e 

mercado 

1 Funcionários do 

Brownie do Rapha 

Alimentos EIRELI-ME 

e comunidade local 

Luiz Henrique Dias 

Alves 

(Engenharia de 

Produção e Mecânica) 

Empreendorismo Meio Ambiente 

 

Grana Verde 

 

 

Incentivar cada consumidor a 

descartar adequadamente o lixo 

que produz 

8 Inicialmente, alunos da 

Faculdade de 

Engenharia, abrangendo 

na 2ª fase todos os 

alunos da UFJF 

Paulo Roberto de 

Castro Villela 

(Engenharia)  
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LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Emprego e 

renda 

Tecnologia e 

produção 

 

Grupo de análise da 

conjuntura 

econômica 

 

 

Disseminar a experiência e o 

conhecimento em matéria de 

análise da conjuntura econômica 

10 Alunos e professores do 

curso de graduação em 

ciências econômicas, 

profissionais da área de 

comunicação de 

Governador Valadares e 

região e comunidade 

acadêmica e não 

acadêmica de  

Governador Valadares 

Karla Vanessa Batista 

da Silva Leite 

(Economia) 

Trabalho Desenvolvimento e 

integração 

empresarial, 

tecnológica, social, 

mercadológica e 

operacional das 

cadeias de produtos e 

serviços de empresas, 

associações e 

entidades 

cooperativadas 

localizadas em Juiz 

de Fora e região – 

parceria INTECOOP/ 

PROSPERITUS 

Preparação de projetos, cursos, 

palestras, fórum e eventos a 

partir da aprceria entre a 

INTECOOP e a Prosperitus 

Engenharia, Sistemas e Gestão 

LTDA. 

2 Associações, empresas 

e associados da 

INTECOOP  

Petrônio Barros Ribeiro 

de Jesus 

(Enfermagem)  

 

As práticas artesanais 

como meio de 

inclusão produtiva e 

desenvolvimento 

local 

 

 

Subsidiar o processo de inclusão 

produtiva de mulheres jovens em 

situação de vulnerabilidade 

socioeconômica através da 

capacitação profissional para as 

práticas artesanais 

1 Mulheres jovens com 

idade entre 15 e 24 anos 

de idade que estejam 

em situação de 

vulnerabilidade social e 

econômica atestada 

pelo CRAS 

Luciana Bitencourt 

Villela 

(ICH) 
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Emprego e 

renda 

Trabalho Economia Solidária 

 

 

Adequar e qualificar pessoas que 

se encontrem alijadas do sistema 

produtivo através de aulas de 

economia doméstica e 

ensinamentos de regras básicas 

para a utilização de recursos 

financeiros disponíveis 

0 Comunidade em torno 

da UFJF e público 

atendido pela Fundação 

IMEPEN 

Maria Isabel da Silva 

Azevedo Alvim 

(Economia) 

Educação 

 

Acompanhamento 

das atividades da 

Escola de Informática 

e Cidadania de São 

Vicente de Paulo 

 

 

 

Promoção da cidadania pela 

inclusão social através da 

inclusão digital, propiciando 

acessibilidade a todos e 

competência em novas 

tecnologias de informação, com 

abertura de horizontes de 

inserção profissional 

5 Cidadãos da 

comunidade, de 

qualquer faixa etária, 

desde que alfabetizados, 

principalmente aqueles 

em vulnerabilidade 

social; cidadãos 

portadores de 

deficiência auditiva 

Tarcisio de Souza Lima 

(ICE) 

Endemias e 

epidemias 

Saúde 

 

Projeto pela vida: 

prevenção às DSTs / 

AIDS e atenção 

multidisciplinar a 

indivíduos portadores 

de HIV/AIDS 

 

 

Oferecer acolhimento, 

atendimento e acompanhamento 

biopsicossocial aos usuários do 

serviço de tratamento de 

Doenças Infecto-Parasitárias do 

HU e executar práticas de saúde 

e prevenção das DSTs / AIDS  

4 Usuários acometidos 

pelo HIV / AIDS que 

fazem acompanhamento 

no ambulatório da DIP 

no CAS e seus 

familiares 

Auta Iselina Stephan de 

Souza 

(Serviço Social) 

Espaços de 

ciência 

Educação 

 

O Centro de Ciências 

da UFJF como 

espaço de Extensão 

Universitária 

 

Despertar o interesse científico e 

tecnológico nos estudantes das 

escolas da região e da população 

em geral e contribuir para a 

formação inicial e continuada de 

professores da educação básica 

3 Estudantes e 

professores do Ensino 

Básico das escolas 

públicas e particulares 

de Juiz de Fora e região 

e demais interessados 

Eloi Teixeira César 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  
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Espaços de 

ciência 

Educação 

 

Astronomia em Juiz 

de Fora 

 

Desenvolver atividades em 

astronomia junto à comunidade 

de Juiz de Fora e região 

4 Comunidade escolar e 

população em geral de 

Juiz de Fora e região 

Eloi Teixeira César 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

“Experimentoteca do 

NEC”:  Espaço de 

experimentação, 

formação docente e 

divulgação científica 

 

 

Constituir um espaço de 

experimentação, formação 

docente e divulgação científica 

às novas/outras experiências 

possíveis na relação de docentes 

e discentes com a Ciência numa 

perspectiva problematizadora 

5 Licenciados da UFJF 

(ciências biológicas, 

física, química e 

matemática) e 

professores e estudantes 

das redes de ensino de 

Juiz de Fora e região 

Cláudia Avellar Freitas 

(Educação) 

Física e cidadania  

 

 

Divulgar a Física como uma 

ciência da natureza e 

fundamental para entender o 

mundo e as tecnologias 

utilizadas na sociedade moderna, 

desmitificar conceitos físicos e 

despertar a curiosidade e a 

observação científicas junto aos 

estudantes do ensino básico 

2 Estudantes e 

professores de escolas 

públicas e privadas de 

ensino fundamental e 

médio de Juiz de Fora e 

região. Professores de 

ensino superior e 

estudantes de graduação 

em Física de 

universidades públicas 

de Minas Gerais. 

Participantes de eventos 

municipais e regionais  

José Roberto Tagliati 

(ICE)  

 

Ano Internacional da 

Estatística 

 

 

 

Divulgar o curso de Estatística 

da UFJF  para os alunos de 

ensino médio da região, divulgar 

entre os jovens a Estatística 

como profissão e a sua 

importância nas diferentes áreas 

de conhecimento e crescente 

mercado de trabalho 

2 Alunos de ensino 

médio, membros da 

comunidade acadêmica, 

empresários e 

representantes de 

entidades de classe 

Ângela Mello Coelho 

( ICE) 
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Esporte e lazer Cultura 

 

Projeto de 

Treinamento de 

Ginástica rítmica 

 

 

Proporcionar aos adolescentes 

experiências da Ginástica 

Rítmica Desportiva (GRD) por 

meio de treinamento das técnicas 

dessa modalidade; valorizar a 

superação de comportamentos 

individualistas e limitadores e 

criação de formas coletivas de 

movimentação 

 

1 

Adolescentes de 11 a 15 

anos do Colégio de 

Aplicação João XXIII e 

da comunidade  local 

Cátia Pereira Duarte 

(Col. Aplicação João 

XXIII) 

 

Educação 

 

 

Ginástica para idosos 

e turismo social ativo 

 

Atender os idosos de Juiz de 

Fora com a prática de ginástica 

1 Idosos da cidade de JF. Jakeline Duque de 

Moraes Lisboa 

(Ed. Física) 

Ginástica artística e 

trampolim acrobático 

 

Incentivar a prática de Ginástica 

Artística como possibilidade de 

lazer 

2 Crianças, jovens e 

adultos 

Jakeline Duque de 

Moraes Lisboa 

(Ed. Física) 

Treinamento de alto 

rendimento em 

ginástica rítmica  

 

Treinar ginastas de Ginástica 

Rítmica para a participação em 

festivais de Ginástica e 

competições em Campeonatos 

estaduais, nacionais e brasileiros 

1 Meninas de 9 a 14 anos 

de idade 

Adriana Leite de Sousa 

(Ed. Física) 

Esporte e lazer Educação 

 

 

Minas Olímpica 

Geração Esporte 

 

 

Desenvolver as habilidades 

motoras dos educandos através 

de atividades corporais, realizar 

competições, torneios e festivais 

locais e regionais envolvendo 

famílias e a comunidade 

8 Crianças e adolescentes 

de 7 a 13 anos, alunos 

de escolas públicas ou 

privadas, pertencentes à 

família de baixa renda, 

residentes próximo ao 

Campus da UFJF 

Maurício Gattas Bara 

Filho 

(Ed. Física) 
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Esporte e lazer Educação 

 

 

Voleibol UFJF: 

pesquisa, capacitação 

e compromisso social 

 

 

Difundir o esporte e a 

modalidade voleibol para 

crianças e adolescentes de 

escolas públicas de Juiz de Fora 

0 Alunos de graduação de 

diferentes cursos, 

estudantes e 

profissionais de áreas 

afins ao esporte de alto 

rendimento e crianças e 

adolescentes de escolas 

públicas 

Maurício Gattas Bara 

Filho 

(Ed. Física) 

 

Voleibol UFJF: 

estruturação de 

treinamentos e 

participação em 

competições 

temporada 2013/2014 

Dar continuidade à realização de 

pesquisas em esporte de alto-

rendimento e dar suporte a 

participação da equipe de 

voleibol da UFJF nas 

competições da temporada 

2013/2014 

0 Atletas de voleibol a 

partir de 13 anos de 

idade 

Maurício Gattas Bara 

Filho 

(Ed. Física) 

 

Futebol e inclusão 

social 

 

 

Oferecer às crianças e 

adolescentes, atendidas na 

Instituição Dom Orione, 

atividades esportivas e 

educativas da modalidade 

futebol e proporcionar, através 

da prática esportiva, condições 

que possibilitem a inclusão 

social, a melhoria do 

desenvolvimento psicomotor, 

cognitivo e afetivo dos 

participantes 

1 Crianças e adolescentes 

que freqüentam, no 

contra-turno escolar, a 

Instituição Dom Orione 

Lídia dos Santos 

Zacarias 

(Ed. Física) 
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Esporte e lazer Educação 

 

 

Oficina Lúdica 

 

Desenvolver ações recreativas 

por meio da linguagem lúdica, 

artística e cultural 

2 Crianças da 

comunidade de Juiz de 

Fora na faixa etária 

entre 3 e 10 anos 

Lidia dos Santos 

Zacarias 

(Ed. Física) 

“Ginástica de 

trampolim: uma 

oportunidade”  

Oportunizar a vivência da 

Ginástica de trampolim para 

crianças e adolescentes da 

comunidade em geral 

1 Alunos do Colégio de 

Aplicação João XXIII e 

comunidade em geral 

Roseana Mendes 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Iniciação à ginástica 

artística 

 

Ampliar o universo de 

modalidades esportivas e 

oportunizar a vivência da 

ginástica artística para crianças e 

adolescentes 

1 Crianças a partir de 6 

anos de idade, alunos 

do Colégio de 

Aplicação João XXIII e 

comunidade em geral 

Roseana Mendes 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Escalada Indoor  

 

Estimular a prática da escalada, 

enquanto esporte de aventura, 

entre os alunos e pessoas da 

comunidade; Promover cursos e 

competições abertas à 

comunidade 

1 Alunos do Colégio de 

Aplicação João XXIII, 

pessoas da comunidade, 

praticantes de escalada 

da cidade e região 

Paulo Roberto Garcez 

Oliveira 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Preparação para a 

competição esportiva 

na escola 

 

Formar equipes que possam 

representar o Colégio de 

Aplicação João XXIII / UFJF 

nos campeonatos e torneios 

esportivos de Juiz de Fora e 

região 

4 Alunos do ensino 

fundamental, médio e 

jovens da comunidade 

Paulo Roberto Garcez 

Oliveira. 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  
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Esporte e lazer Educação 

 

 

Perspectivas 

metodológicas para o 

ensino do esporte e 

da dança na escola 

 

Abrir as dependências do 

Colégio de Aplicação João 

XXIII para práticas corporais. 

Oferecer oportunidades de 

vivências corporais em temas 

esportivos e expressivos com 

orientação pedagógica 

2 Crianças, jovens e 

adultos da comunidade, 

alunos, ex-alunos e 

professores do Colégio 

de Aplicação  João 

XXIII/UFJF 

Paulo Roberto Garcez 

Oliveira 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Perspectivas 

metodológicas para o 

ensino de artes 

marciais na Escola  

 

Refletir e aplicar metodologias 

de trabalho com Karatê na 

escola. Refletir sobre luta e 

violência nas escolas e em 

outros contextos sociais 

1 Alunos do Colégio de 

Aplicação João XXIII e 

demais interessados 

Eliete do Carmo Garcia 

Verbena e Faria  

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Perspectivas 

metodológicas para o 

ensino de judô nas 

escolas 

 

Proporcionar à comunidade 

escolar do Colégio de Aplicação 

João XXIII e a demais 

interessados da comunidade em 

geral a oportunidade de iniciar a 

prática do judô 

1 Crianças e adolescentes 

interessados na prática 

do judô 

Janaina Garcia Sanches 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Ensino de lutas para a 

cidadania 

 

 

Contribuir para a formação 

integral de crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade 

social através de atividade 

esportiva relacionada ao ensino 

das lutas 

0 Aproximadamente 114 

meninos com faixa 

etária de 6 a 17 anos e 

11 meses assistidos pelo 

Instituto Jesus em Juiz 

de Fora 

Ludmila Nunes Mourão  

(Ed. Física) 

Iniciação às 

atividades circenses 

na escola 

 

Proporcionar aos alunos do 

Colégio de Aplicação João 

XXIII e demais interessados a 

oportunidade de conhecer e 

aprender sobre a arte circense 

2 Crianças e adolescentes 

interessados na prática 

das atividades circenses 

Adriane Silva Tomaz 

(Col. De Aplicação 

João XXIII) 
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Esporte e lazer Saúde 

 

Voleibol UFJF: da 

iniciação ao 

treinamento 

 

Estruturar uma escola de 

iniciação esportiva de voleibol 

para a comunidade de Juiz de 

Fora 

3 Jovens praticantes de 

voleibol que desejam 

sistematizar esta prática 

através de um processo 

de aprendizagem e 

treinamento contínuo 

Mauricio GattásBara 

Filho 

(Ed. Física) 

Espaço de lazer e 

esporte na UFJF 

 

Oferecer a oportunidade de 

vivenciar diferentes  

atividades físicas, incentivando a 

prática do esporte em sua 

dimensão participativa, a fim de 

contribuir para a integração e 

qualidade de vida da 

comunidade universitária 

4 Comunidade 

universitária da UFJF 

Mauricio GattásBara 

Filho 

(Ed. Física) 

Ginástica para idosos 

 

Oferecer a prática de ginástica 

para idosos de Juiz de Fora 

1 Idosos da cidade de Juiz 

de Fora 

Jakeline Duque de 

Moraes Lisboa 

(Ed. Física) 

O atletismo em apoio 

à infância e à 

adolescência  

 

Proporcionar a crianças e 

adolescentes uma prática 

esportiva saudável; formar, 

através do esporte, cidadãos 

participativos e criativos 

2 Crianças e jovens dos 

bairros do entorno da 

UFJF 

José Augusto Rodrigues 

Pereira 

(Ed. Física)  

PRODEMA: 

Atividade Física para 

Autistas 

 

Desenvolver atividades práticas 

de ginástica para pessoas autistas 

2 Até 20 pessoas com 

autismo. 

Eliana Lucia Ferreira 

(Ed. Física)  
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Esporte e lazer Saúde 

 

 

FRISBEE 

 

Incentivar a prática da 

modalidade “Ultimate Fresbee” 

visando proporcionar uma 

vivência esportiva-recreativa 

diferente das habituais para 

estudantes e comunidade em 

geral; contribuir para a 

socialização de pessoas de 

diferentes classes sociais, faixas 

etárias e gênero 

2 Comunidade interna e 

externa à UFJF (jovens 

e adultos a partir de 18 

anos dos sexos 

feminino e masculino) 

Lidia dos Santos 

Zacarias 

(Ed. Física)  

Academia ao ar livre 

(AAL) da UFJF 

 

Promover a atividade física, por 

meio da realização de exercícios 

físicos orientados 

6 Indivíduos com idade 

acima de 16 de ambos 

os sexos. 

Jeferson Macedo 

Vianna 

(Ed. Física)  

 

Projeto Basquetebol 

Olímpico – 2016 

 

Formação de atletas de alto 

rendimento nas categorias sub 

22 e sub 19 

2 18 atletas mulheres e 18 

atletas homens, 

totalizando 36 pessoas 

Paulo Ferreira Pinto 

(Ed. Física) 

Saúde, lazer e 

qualidade de vida 

através da ginástica 

 

Oferecer oportunidades de lazer 

no ambiente escolar através da 

ginástica 

1 Alunos do Colégio de 

Aplicação João XXIII, 

pais, funcionários e 

demais interessados. 

Monica Rodrigues Maia 

de Andrade 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Competições de  

Atletismo na UFJF 

 

Organizar e executar um 

calendário anual de competições 

de Atletismo 

1 Crianças, escolares, 

universitários e atletas 

federados. 

Jorge Roberto Perrout 

de Lima 

(FAEFID) 

Equipe de atletismo 

UFJF 

 

Montar uma equipe de atletismo 2 Crianças e adolescentes 

de 12 a 17 anos dos 

bairros vizinhos da 

UFJF 

Jorge Roberto Perrout 

de Lima 

(Ed. Física) 

Futebol UFJF 

 

Treinar jovens futebolistas 

talentosos da cidade e região 

3 Jovens futebolistas 

avaliados como 

talentos, com idades 

entre 12 e 15 anos 

Marcelo de Oliveira 

Matta 

(Ed. Física) 
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Esporte e lazer Saúde 

 

 

Iniciação a ginástica 

rítmica 

 

Divulgar a ginástica rítmica 

através das práticas corporais e 

proporcionar uma melhoria na 

qualidade das atividades 

corporais através da prática da 

ginástica rítmica 

2 Crianças de 8 a 12 anos 

de Juiz de Fora 

Adriana Leite de Sousa 

(Ed. Física) 

Estilismo --- --- --- --- --- --- 

Fármacos e 

medicamentos 

Saúde Orientação para o uso 

correto de 

medicamentos 

tuberlostáticos  

 

Orientar o uso correto de 

medicamentos turbelostáticos 

aos pacientes usuários que 

recebem o medicamento no H.U 

/CAS da UFJF. 

2 Pacientes atendidos nos 

H.Us que estão em uso 

de tuberlostáticos.   

Marcelo Silva Silvério 

(ICB)  

 

Farmácia 

Universitária – 

Assistência 

Farmacêutica à 

comunidade  

 

Oferecer assistência e atenção 

farmacêutica à comunidade em 

geral por meio da atuação da 

equipe multidisciplinar.  

0 Comunidade em geral 

na forma de pessoas 

físicas ou jurídicas, 

discentes, profissionais 

da área, docentes, 

servidores e 

funcionários 

terceirizados.  

Miriam Aparecida de 

Oliveira Pinto 

(Farmácia)  

 

Fármacos e 

medicamentos 

 

Saúde 

 

Assistência 

Farmacêutica: 

Relação Ensino 

Serviço 

 

Desenvolver de forma articulada 

a organização e a estruturação da 

Assistência Farmacêutica, 

atenção primária à saúde. 

10 Usuários das UBSs 

envolvidas. 

Comunidades dos 

bairros próximos a 

UFJF e demais 

interessados. 

Maria Helena Braga 

(Farmácia) 
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Formação de 

professores 

Educação Projeto Básico para 

formação de 

professores/tutores no 

âmbito do Programa 

GESTAR II 

 

Promover a formação 

continuada de professores de 

Língua Portuguesa e Matemática 

das séries/anos finais do ensino 

fundamental da rede pública de 

ensino  

0 Professores de Língua 

Portuguesa e 

Matemática da 5ª a 8ª 

série do ensino 

fundamental das escolas 

públicas da região 

metropolitana de Belo 

Horizonte 

Daniela Motta de 

Oliveira 

(Col. De Aplicação 

João XXIII) 

Formação continuada 

de professores da 

educação infantil 

 

Aprofundar o estudo de 

conteúdos importantes para o 

desenvolvimento de uma 

educação de qualidade com 

crianças de 0 a 3 anos 

1 Coordenadores e 

educadores de creches 

públicas da cidade de 

Juiz de Fora 

Ilka Schapper Santos 

(Educação)  

 

Educação bilíngüe de 

surdos: o ensino das 

libras e do português 

 

Difundir conhecimentos acerca 

da realidade lingüística do 

Brasil, promovendo educação 

bilíngüe de surdos no município 

de Juiz de Fora e região 

4 Pessoas com surdez, 

pais e familiares das 

mesmas, profissionais 

da educação e 

acadêmicos de Juiz de 

Fora e região 

Carlos Henrique 

Rodrigues 

(Educação)  

 

Geografia para o 

ensino fundamental 

articulação entre a 

UFJF e a rede 

municipal de ensino 

 

Aprofundar referenciais de 

estudos da geografia escolar; 

elaborar textos didáticos para 

nortear a ação dos professores e 

coordenadores nas escolas 

1 Professores que 

lecionam geografia na 

rede municipal de 

ensino e alunos de 

práticas de ensino em 

geografia 

Juliana Maddalena 

Trifilio Dias 

(Educação)  
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Formação de 

professores 

Educação Pensar e fazer arte na 

escola: projetos e 

praticas de formação 

de professores 

 

Desenvolver e aprimorar o 

conhecimento teórico-prático 

sobre o ensino e a aprendizagem 

da arte entre os professores de 

educação básica - conversações 

sobre arte e educação para fazer 

nascer novas idéias e 

proposições pedagógicas 

1 Professores da 

educação básica da rede 

pública e privada, 

graduandos dos cursos 

de pedagogia e 

licenciatura em artes 

Olga Maria Botelho 

Egas 

(Educação)  

 

Vivencias culturais: o 

mundo no lugar – 

possibilidades na 

formação continuada 

de professores 

 

Oferecer espaços – tempos 

formativos aos docentes, que 

sejam capazes de promover 

aproximações na leitura do 

mundo pela vivência dos e nos 

lugares; oportunizar, aos 

professores, viagens a lugares 

selecionados onde tenham 

contato com outras pessoas e 

outras realidades que 

possibilitem um conhecimento 

do mundo 

0 Professores da Rede 

Municipal de Ensino de 

Juiz de Fora 

Cassiano Caon Amorin 

(Educação)  

 

Seminário de 

Educação 

Matemática 

 

Reunir pesquisadores em 

educação matemática e 

professores de matemática. 

Promover discussões na teoria e 

na prática na sala de aula de 

matemática nos ensinos 

fundamental, médio ou superior 

0 Professores, 

pesquisadores em 

Educação Matemática, 

professores da rede 

estadual e particular de 

Juiz de Fora e região, 

alunos da graduação e 

pós-graduação em 

Matemática 

Antonio Olímpio Júnior 

(ICE)  
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Formação de 

professores 

Educação Pensando o tempo 

integral junto com a 

escola pública 

estadual Clemente 

Mariani 

 

Pensar alternativas de 

aprendizagem diante da nova 

demanda educacional em apoio 

aos professores que atuam no 

tempo integral, visando melhorar 

a aprendizagem dos alunos 

1 Professores atuantes e 

crianças atendidas no 

tempo integral da E. E. 

Clemente Mariani 

Margareth Conceição 

Pereira 

(João XXIII) 

Pensando o tempo 

integral junto com a 

escola pública 

estadual Ana Salles 

 

Pensar alternativas de 

aprendizagem diante da nova 

demanda educacional em apoio 

aos professores que atuam no 

tempo integral, visando melhorar 

a aprendizagem dos alunos 

1 Professores atuantes e 

crianças atendidas no 

tempo integral da E. E. 

Ana Salles 

Margareth Conceição 

Pereira 

(João XXIII) 

Oficinas de 

exercícios 

formativos: 

cartografias dos 

processos ético-

estético-políticos em 

professores em 

formação 

 

Investigar como as oficinas, 

elaboradas enquanto dispositivos 

formativos e investigativos, 

disparam processos éticos, 

estéticos e políticos em 

professores em formação 

2 Alunos de diferentes 

licenciaturas da UFJF e 

demais instituições de 

ensino superior, 

professores atuantes nas 

escolas de ensino 

básico, educadores e 

pesquisadores da 

educação e áreas afins e 

demais interessados 

Sônia Maria Clareta 

(Educação) 

Formação docente, 

sexualidades e 

relações de gênero: 

pensando a atuação 

nos espaços escolares 

 

Contribuir para a formação de 

profissionais por meio da 

discussão sobre as práticas de 

educação para as sexualidades, 

para a equidade  de gênero e 

diversidade sexual nas escolas 

públicas 

5 Profissionais que atuam 

na gestão da educação 

nas escolas públicas de 

Juiz de Fora - docentes, 

coordenadores 

pedagógicos e diretoras 

(es) 

Roney Polato de Castro 

(Educação) 
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Formação de 

professores 

Educação O dispositivo da 

conversação como 

possibilidade de 

escuta do mal estar 

docente 

 

Atuar junto aos professores que 

estejam afastados do trabalho 

por motivo de adoecimento 

“psíquico” 

2 Professores da rede 

municipal de ensino 

que, afastados de suas 

atividades, manifestem 

o desejo de participar 

dos grupos de 

conversação 

Ana Maria Moraes 

Fontes 

(Coord. Articulação 

Acadêmica) 

Capoeira e formação 

étnicorracial 

 

Propiciar aos alunos a prática de 

atividade física e de melhoria da 

qualidade de vida a partir dos 

saberes corporais, históricos e 

culturais relativos à capoeira 

2 Alunos de licenciatura 

da UFJF; crianças e 

jovens entre 8 e 18 anos 

que desejem se inserir 

em tal prática no 

contexto da educação 

não formal 

Kalyla Maroun 

(Ed. Física) 

“Cinema com café”: 

Política e poética das 

imagens como 

processos educativos 

Discutir em torno da relação 

entre a cultura visual, educação e 

subjetividades, investindo na 

formação docente a partir das 

imagens 

1 Professores (as) da rede 

municipal de ensino da 

cidade de Juiz de Fora. 

Anderson Ferrari 

(Educação) 

Fale 

 

Oferecer assessoria aos 

professores no trabalho escolar 

com a língua materna, 

realizando intervenções 

pedagógicas com alunos que 

apresentem dificuldades de 

leitura e escrita, através de  

minicursos, seminários e grupos 

de estudos 

2 Professores de Língua 

Portuguesa e de outras 

disciplinas, interessados 

no tema do letramento 

de escolas públicas de 

Juiz de Fora e região 

Lucia Furtado de 

Mendonça Cyranka 

(Educação) 
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Gestão do 

trabalho 

Trabalho 

 

Planejamento e 

gestão de 

cooperativas 

populares 

 

Assessorar grupos populares 

para a geração de trabalho e 

renda, através do planejamento 

estratégico do empreendimento e 

gestão administrativa e 

financeira  como enfoque na 

Autogestão  

1 Associações e 

cooperativas incubadas 

pela INTECOOP/ UFJF 

( população de baixa 

renda em geral e antes 

da incubação em 

situação de 

subemprego)   

Lourival Batista de 

Oliveira Junior 

(Economia)  

 

Saúde 

 

 

 

Vivenciando a gestão 

da atenção primária 

em saúde no SUS 

Juiz de Fora 

 

Vivenciar a gestão do SUS 

focando a dimensão do processo 

de trabalho 

2 Estudantes do sexto e 

sétimo períodos da 

disciplina 

Administração em 

Enfermagem I e II e 

chefes dos setores da 

Subsecretaria de 

Atenção Primária à 

Saúde da SS / JF 

Beatriz Francisco Farah 

(Enfermagem)  

 

Implantação de 

Instrumentos 

Utilizados na Prática 

Diária da Gestão da 

Qualidade 

 

Esclarecer os procedimentos, 

aumentar a efetividade, bem 

como possibilitar, de modo 

eficiente, a tomada de decisão. 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF, 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Sistema de Gestão de 

Estoques Eficiente de 

Materiais de 

Expediente  

 

Manter um fornecimento 

adequado: a falta de um produto 

de primeira necessidade pode 

trazer riscos ao andamento dos 

serviços administrativos. 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 
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Gestão 

informacional 

Tecnologia e 

produção 

Avanço em 

tecnologia para 

gestão hospitalar 

 

Treinar diversos profissionais do 

H.U para utilizar o Aplicativo 

para Gestão dos Hospitais 

Universitários (AGHU)  em suas 

atividades diárias 

2 Usuários internos e 

externos do Hospital 

Universitário, e a 

comunidade da 

microrregião 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina)  

 

Cultura 

 

Organização do 

Acervo de Pantaleone 

Arcuri 

 

Organizar o acervo da 

Companhia Pantaleone Arcuri, 

disponibilizando-o para os 

pesquisadores e o público em 

geral 

1 Pesquisadores, 

professores e estudantes 

das áreas de História, 

Arquitetura e 

Urbanismo, Ciências 

Sociais, Economia e 

afins e interessados na 

história da cidade, bem 

como na história da 

construção civil e da 

imigração italiana tanto 

em Juiz de Fora quanto 

no estado de Minas 

Gerais e, mesmo, em 

todo o Brasil 

Marcos Olender 

(ICH) 

Gestão 

institucional 

Trabalho 

 

Consolidação dos 

atos normativos da 

UFJF 

Consolidar a legislação interna 

da UFJF, permitindo maior 

segurança para os operadores 

acerca das normas vigentes 

0 Colaboradores, 

servidores, docentes e 

discentes da UFJF 

Luciana Gaspar 

Melquiades Duarte 

(Direito) 

Gestão 

institucional 

Direitos 

humanos e 

justiça 

 

Escola de Governo e 

Cidadania (Programa 

Multidisciplinar)  

 

 

Contribuir para o 

desenvolvimen- 

to institucional dos órgãos da 

administração pública, dos três 

Poderes e de entidades da 

sociedade civil e setores 

privados 

12 Agentes públicos, 

sociais e privados 

Marta Mendes da 

Rocha 

(ICH)  
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Gestão 

institucional 

Saúde 

 

 

 

Programa do centro 

de psicologia 

aplicada da UFJF 

 

Atender a comunidade externa e 

interna à UFJF nas diversas 

modalidades de serviço 

psicológico 

3 Comunidade em geral, 

externa e interna à 

UFJF 

Nara Liana Pereira 

Silva 

(ICH)  

 

O ensino e a pesquisa 

no HU-UFJF 

 

Criar oportunidade para 

formação de recursos humanos 

de visão ampla em gestão de 

ensino e pesquisa em instituição 

pública  

4 Discentes das áreas de 

saúde e arte e design 

que atuam  no HU com 

objetivo de ensino e 

pesquisa e divulgação 

Ângela Maria Gollner 

(Medicina) 

Projeto de Extensão 

Diretoria de Ensino e 

Pesquisa HU-UFJF 

 

Criar oportunidade para a 

formação de recursos humanos 

com visão ampla em gestão de 

ensino e pesquisa em instituição 

pública 

4 Todas as áreas de saúde 

que atuam no HU com 

objetivo de ensino e 

pesquisa: Ed. Física, 

Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina, 

Nutrição, Odontologia, 

Psicologia, Economia, 

Administração e Artes e 

Designe) 

Angela Maria Gollner 

(Medicina) 

Gestão pública Trabalho 

 

Administração 

eficiente dos recursos 

patrimoniais do HU 

 

Discutir conceitos, analisar 

práticas gerenciais, resultados da 

gestão e a eficiência obtida na 

condução do patrimônio em 

empresas estatais; e conhecer as 

dificuldades e problemas do 

HU/UFJF 

4 Funcionários e usuários 

do Hospital 

Universitário da UFJF 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo  

(Medicina)  
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Gestão pública Trabalho 

 

Elaboração de planos 

de cargos e salários 

para a Prefeitura 

Municipal de Simão 

Pereira – MG 

 

Prestar serviço de consultoria 

técnica para aprimorar o sistema 

de cargos e salários dos 

servidores, promovendo sua 

adequação às necessidades da 

gestão municipal e às 

expectativas dos funcionários 

2 Funcionários da 

Prefeitura Municipal de 

Simão Pereira – MG 

Victor Claudio Paradela 

Ferreira 

(Depto de Ciências 

Administrativas) 

Meio Ambiente 

 

Zona de 

Amortecimento do 

Parque Estadual de 

Ibitipoca 

 

Definir e regulamentar, em 

conjunto com os membros do 

Grupo de Trabalho do Conselho 

Consultivo do Parque Estadual 

de Ibitipoca, representantes da 

sociedade civil, a zona de 

amortecimento do parque 

2 Conselheiros e Grupo 

de Trabalho do 

Conselho Consultivo do 

Parque Estadual de 

Ibitipoca 

Frederico Augusto 

D’avila Riani 

(Direito) 

Participação em 

Conselho Gestor de 

Unidade de 

Conservação: UFJF 

no Parque de 

Ibitipoca – 

participação jurídica 

 

Aperfeiçoar a participação da 

sociedade através de conselhos 

gestores, apoiando a 

conservação dos recursos 

naturais da unidade de 

conservação, sua zona de 

amortecimento ou área 

circundante e que visem a 

sustentabilidade socioambiental 

1 Conselheiros do 

Conselho Gestor do 

Parque de Ibitipoca, 

funcionários do IEF, 

visitantes do parque e 

comunidades de 

municípios que 

integram o entorno da 

UC 

Frederico Augusto 

D’AvilaRiani 

(Direito) 

Educação 

 

Gestão em extensão 

universitária 

 

Gerenciar ações de extensão e 

dar oportunidade aos discentes 

de vivenciarem os processos de 

gerenciamento da Extensão 

Universitária 

13 Alunos da UFJF, 

bolsistas voluntários, 

professores 

coordenadores e 

público em geral 

Maria Lúcia Castro 

Polisseni 

(Ed. Física)  
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Grupos sociais 

vulneráveis 

Direitos 

humanos e 

justiça 

 

Morador de rua: 

diagnóstico e 

propostas de ações 

 

Elaboração de um perfil geral do 

morador de rua, para que assim 

possa ser proposta ações junto 

aos órgãos públicos e sociedade 

civil 

4 Moradores de rua Juarez Gomes Sofiste 

(ICH) 

 

Quilombolas e 

Justiça: demarcando 

direitos humanos 

 

Assessoria jurídica e 

institucional aos residentes em 

comunidades quilombolas da 

zona da mata, integrantes dos 

programas de extensão da UFJF 

1 Comunidades 

Quilombolas de: São 

Pedro de Cima, 

Botafogo, Colônia do 

Paiol, São Bento, São 

Sebastião, Espírito 

Santo, Cachoeirinha e 

São José 

Leonardo Alves Correa 

(Direito) 

 

Grupos sociais 

vulneráveis 

Direitos 

humanos e 

justiça 

 

Cidadania, 

emancipação e 

Programa de 

Segurança Alimentar 

no CRAS Sudeste 

 

Realizar um trabalho sócio-

educativo com as famílias do 

Programa de Segurança 

Alimentar (PSA) e Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), de 

acordo com as demandas 

observadas nos atendimentos 

realizados no CRAS 

2 Famílias que se 

beneficiam do 

Programa de Segurança 

Alimentar (PSA) e 

Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) 

Isaura Gomes de 

Carvalho Aquino 

(Serviço Social) 

Cultura 

 

Inclusão social 

através de atividade 

de lazer nas periferias 

de Juiz de Fora 

 

Difundir aspectos da cultura do 

movimento humano através de 

aulas de ginástica, e seus 

benefícios para a melhora da 

saúde, da qualidade de vida, 

auto-estima e socialização  

2 Moradores do Lar de 

Idosos do bairro 

Furtado de Menezes, 

moradores do bairro 

Dom Bosco 

freqüentadores da 

ABAN e moradores do 

bairro Bela Aurora que 

prestarão o concurso do 

ENEM 

Cátia Pereira Duarte 

(Colégio de Aplicação 

João XXIII) 
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Grupos sociais 

vulneráveis 

Educação A Matemática para as 

periferias juizforanas 

– Fator de inclusão  

 

Oferecer atendimento com aulas 

presenciais de matemática com 

intuito de dirimir dúvidas 

decorrentes das atividades 

escolares; apoiar a preparação 

dos jovens e aumentar suas 

oportunidades em concursos e 

vestibulares 

4 Crianças e adolescentes 

das comunidades Bela 

Aurora e Dom Bosco 

Margareth Conceição 

Pereira.  

(Col. Aplicação João 

XXIII)  

 

Saúde Conhecer e intervir 

sobre bullying nas 

redes municipais de 

saúde e educação de 

Juiz de Fora 

 

Capacitar gestores, professores e 

demais integrantes da instituição 

escolar para o desenvolvimento 

de habilidades e alternativas de 

gestão escolar, de sala de aula e 

demais espaços de lazer e 

cultura frente à situações de  

bullying e violência 

3 Alunos do 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental 

da rede pública 

municipal de educação 

de Juiz de Fora 

envolvidos em 

situações de bullying e 

violência; gestores, 

professores e 

funcionários das escolas 

e demais interessados 

Lélio Moura Lourenço 

(ICH) 

Infância e 

adolescência 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Levantamento das 

instituições que 

oferecem atividades 

sócioeducativas e 

empregatícias no 

âmbito público 

municipal voltado às 

crianças e 

adolescentes 

assistidos pelo CRAS 

e CREAS 

 

Abalizar as instituições que 

oferecem atividades 

sócioeducativas e empregatícias, 

estudar os programas 

governamentais voltados às 

crianças e adolescentes com 

vistas a ampliação da rede de 

atendimento aos assistidos pelo 

CRAS e CREAS ( Programa 

PET I) 

3 Crianças, adolescentes e 

suas famílias atendidos 

pelos CRAS e CREAS 

Isaura Gomes de 

Carvalho Aquino 

(Serviço Social)  
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Infância e 

adolescência 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Ações 

sócioeducativas junto 

ás famílias de 

adolescentes autores 

de ato infracional 

 

Promover ações sócioeducativas 

junto ás famílias de adolescentes 

acautelados no Centro 

Socieducativo de Juiz de Fora 

2 Familiares dos 

adolescentes internados 

e comunidade do 

entorno da instituição, e 

lideranças  

Monica Aparecida 

Grossi 

(Serviço Social) 

Educação 

 

Filosofia para criança 

na rede pública.  

 

Socializar e democratizar a 

prática filosófica na Educação 

Pública visando contribuir para a 

construção de uma educação 

reflexiva e para a formação de 

cidadãos no exercício de sua 

capacidade de julgamento 

2 Crianças e adolescentes 

da Rede Municipal de 

Educação 

Mario José Santos 

(ICH)  

Projeto SEAPE- 

Serviço de 

Atendimento em 

Psicologia Escolar e 

Educacional 

 

Atendimento direto ao aluno e 

trabalho de orientação aos pais e 

professores. 

2 Alunos de diferentes 

faixas etárias e níveis 

de escolaridade 

oriundos de escolas 

públicas e privadas de 

Juiz de Fora, pais, 

professores e equipes 

pedagógicas.  

Marisa Cosenza 

Rodrigues 

(ICH)  

 

Recreio orientado  

 

Oferecer atividades recreativas 

orientadas aos alunos do 

primeiro segmento do ensino 

fundamental 

2 Alunos matriculados e 

freqüentes no primeiro 

segmento do ensino 

fundamental do Colégio 

de Aplicação João 

XXIII 

Roseana Mendes 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  
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Infância e 

adolescência 

 

Educação 

 

Tecendo laços: 

Diálogos entre a 

Universidade e a 

Escola Básica 

 

Estimular a criação de novos 

espaços de articulação e diálogo 

entre a UFJF e as escolas 

públicas de ensino de educação 

básica 

1 Equipe gestora da 

escola, incluindo os 

alunos envolvidos, os 

professores da educação 

básica da escola e seus 

familiares 

Roselene Perlatto Bom 

Jardim  

(ICH) 

Saúde 

 

 

 

Maria ou João 

 

Realizar ações educativas sobre 

os temas: gravidez na 

adolescência, uso de álcool, 

drogas e DST´s 

8 Adolescentes 

matriculados no Centro 

Educacional Herval da 

Cruz Braz. 

Marcio José Martins 

Alves 

(Medicina)  

 

Atendimento médico 

e estímulo ao 

aleitamento materno 

em Serviço Especial 

de Puericultura (SEP)  

 

Promoção da saúde e prevenção 

de doenças de recém-nascidos e 

de suas mães, atendidos no 

momento da realização do teste 

do pezinho. 

6 Alunos da Faculdade de 

Medicina; Mães e filhos 

que procuram a 

Unidade de Saúde para 

fazer o teste do pezinho. 

Residentes de Pediatria 

do HUUFJF 

Viviane Weil Afonso 

(Medicina)  

 

Orientação 

nutricional na 

insatisfação corporal 

de crianças 

 

Orientar os aspectos 

relacionados à insatisfação com 

a imagem corporal em escolares 

do ensino fundamental de Juiz 

de Fora 

2 Escolares de 7 a 14 

anos matriculados em 

escolas públicas de Juiz 

de Fora. 

Ana Paula Carlos 

Candido Mendes 

(ICB)  

 

Projeto obesidade 

hipertensão / enfoque 

nutricional 

 

Avaliação multidisciplinar de 

adolescentes portadores de 

obesidade, hipertensão arterial e 

dislipidemia visando orientação 

terapêutica adequada para cada 

caso 

1 Adolescentes 

portadoras de 

obesidade, hipertensão 

e dislipidemia do 

Centro Educacional de 

Referência Herval da 

Cruz Braz - SUS 

Ana Paula Carlos 

Candido Mendes 

(Nutrição) 
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Infância e 

adolescência 

 

 

Saúde 

 

 

 

Educação nutricional 

na adolescência 

 

Investigar a relação dos hábitos 

alimentares na adolescência com 

o excesso de peso e alterações 

metabólicas na adolescência 

2 Adolescentes, 

estudantes de escolas da 

região central do 

município de Juiz de 

Fora. 

Renata Maria Souza 

Oliveira e Silva 

(ICB)  

 

Orientação 

nutricional numa obra 

social em Juiz de 

Fora/ MG 

 

Promover orientação nutricional 

individual e em grupo, visando 

fortalecer as ações de atenção 

primária atendida pela Obra 

Social Santa Catarina. 

3 Famílias das pessoas 

que freqüentam os 

ambulatórios de ensino 

da medicina da UFJF, 

que funciona na Obra 

Social Santa Catarina. 

Renata Maria Souza 

Oliveira e Silva 

(ICB)  

 

Ações para prevenção 

de fatores de risco 

cardiovasculares 

 

Orientar a construção de hábitos 

alimentares saudáveis, através de 

atividades de orientação 

nutricional 

2 Crianças e adolescentes 

de 7 a 14 anos, de 

escolas públicas e 

privadas de Juiz de 

Fora. 

Renata Maria Souza 

Oliveira e Silva 

(ICB)  

 

Ações educativas de 

combate a anemia em 

creches públicas 

 

Orientar pais, professores e 

funcionários de creches 

municipais na prevenção da 

anemia ferropriva, através de 

atividades de educação 

nutricional 

 

 

 

2 

Crianças menores de 

cinco anos atendidas 

por creches públicas da 

região oeste   

Renata Maria Souza 

Oliveira e Silva 

(ICB)  

 

O adolescente 

sexualmente  falando: 

A enfermagem 

promovendo a sua 

saúde e reprodutiva 

no espaço escolar.  

 

Elaborar materiais educativos 

para trabalhar na educação em 

Saúde com temas relevantes à 

saúde do adolescente; promover 

orientação aos jovens sobre 

direitos sexuais e reprodutivos 

dos adolescentes, buscando 

soluções para o autocuidado 

4 Adolescentes 

matriculados no ensino 

fundamental da Escola 

Municipal Manuel 

Bandeira 

Zuleyce Maria Lessa 

Pacheco 

(Enfermagem)  
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Infância e 

adolescência 

 

Saúde 

 

Projeto Olho Vivo: 

analisando a acuidade 

visual das crianças e 

o emprego do lúdido 

no cuidado de 

enfermagem 

 

Criar atividades de promoção à 

saúde visual dos escolares e 

prevenção de agravo 

4 Crianças e adolescentes 

matriculados em 

escolas, no ensino 

fundamental, e em 

creches. 

Zuleyce Maria Lessa 

Pacheco 

(Enfermagem) 

Projeto Olho Vivo: o 

emprego do lúdico no 

cuidado de 

enfermagem à saúde 

ocular das crianças 

 

Promover ações de promoção à 

saúde visual no espaço escolar, 

utilizando atividades lúdicas e a 

música “Os Olhinhos” para 

aguçar o interesse das crianças 

sobre como cuidar do aparelho 

da visão para prevenir déficits 

visuais e sobre a importância do 

cuidado, conservação e 

utilização das órteses visuais 

1 Crianças matriculadas 

na Escola Municipal 

Gilberto de Alencar e 

participantes das 

oficinas 

Zuleyce Maria Lessa 

Pacheco 

(Enfermagem) 

Adolescer: a 

enfermagem 

educando e 

promovendo saúde.  

 

Realizar grupo focal com os 

adolescentes onde serão 

abordados temas transversais 

presentes no PCN e diretamente 

relacionados com a saúde do 

adolescente 

3 Adolescentes 

regularmente 

matriculados em 

escolas da rede 

municipal de Ensino de 

Juiz de Fora 

Marli Salvador 

(Enfermagem)  

 

Avaliação e 

acompanhamento de 

doenças endócrino- 

metabológicas 

infantis – Projeto 

obesidade 

hipertensão infantil.  

 

Avaliação multidisciplinar de 

adolescentes portadores de 

obesidade, hipertensão arterial e 

dislipidemia, visando uma 

orientação terapêutica adequada 

e um acompanhamento destes 

pacientes, procurando uma 

melhoria na qualidade de vida e 

prevenindo complicações 

crônicas 

1 Adolescentes 

portadores de 

obesidade, hipertensão 

arterial e dislipidemia 

do Centro Educacional 

de referência Herval da 

Cruz Braz - SUS 

Carla Márcia Moreira 

Lanna 

(ICB) 
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Infância e 

adolescência 

Saúde 

 

 

 

Acompanhamento 

clínico e psicossocial 

de sobreviventes do 

câncer infantil 

 

Acompanhar pacientes que 

receberam tratamento de câncer 

na infância, avaliando aspectos 

relacionados à saúde física, 

psicológica e social e suas 

possíveis relações com a 

neoplasia ocorrida na infância e 

o tratamento a que foi submetida 

2 Sobreviventes de câncer 

infantil que foram 

assistidos na Fundação 

Ricardo Moisés Junior 

entre 1994 e 2012 

Ângelo Atalla 

(Medicina) 

Atenção à saúde 

hormonal e 

metabólica de 

crianças e 

adolescentes 

 

Reconhecer as doenças 

endocrinológicas mais comuns 

na faixa etária pediátrica e 

propor acompanhamento e 

conduta para essas crianças 

2 Crianças e adolescentes 

com doença endócrina 

conhecida ou suspeita e 

crianças e adolescentes 

com baixa estatura, 

excesso de peso, 

alterações de 

puberdade, diabetes ou 

tiroidopatias 

Lize Vargas Ferreira 

(Medicina) 

Ambulatório de 

pediatria geral HU / 

Dom Bosco 

 

Assistência de qualidade a 

crianças e jovens da cidade e 

região, com vistas a saúde 

integral do paciente 

0 Crianças e adolescentes 

de Juiz de Fora e 

cidades vizinhas 

pactuadas com esse 

serviço 

Ivana Lucia Damásio 

Moutinho 

(Medicina) 

Ensinando a aprender 

a alimentar-se através 

de Mapas Conceituais 

 

 

Oferecer instruções sobre 

qualidade alimentar e saúde 

visando a educação dos alunos 

em fase de vida que ainda 

permite a mudança de 

comportamento e o 

conhecimento sobre saúde e 

prevenção de doenças 

2 Estudantes dos  4 º e 5 º 

anos do ensino 

fundamental da Escola 

Municipal Tancredo 

Neves (São Pedro) 

Ivana Lucia Damásio 

Moutinho 

(Medicina) 
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Infância e 

adolescência 

Saúde 

 

 

 

Triagem de pacientes 

para diagnóstico e 

acompanhamento no 

ambulatório de 

imunodeficiências 

primárias do HU – 

UFJF 

 

Aplicar triagem para 

imunodeficiência primaria em 

crianças atendidas nos 

ambulatórios e enfermaria do 

HU – UFJF e encaminhá-las 

para diagnóstico e 

acompanhamento no 

ambulatório de imunologia di 

HU – UFJF 

4 Crianças de 1 a 12 anos Patrícia Cristina Gomes 

Pinto 

(Medicina) 

Inovação 

tecnológica 

Tecnologia e 

produção 

 

Laboratório solar 

fotovoltaico 

 

Divulgar a tecnologia de geração 

solar fotovoltaica. 

2 Estudantes de cursos 

superiores e do ensino 

médio e público em 

geral 

André Augusto Ferreira 

(Engenharia)  

 

Desenvolvimento de 

técnicas e processos 

físicos de adulteração 

em leites e derivados 

 

Analisar o leite para discriminar 

de forma eficiente o percentual 

de água e soro de queijo contido 

nas amostras de leite, assim 

como a adição de cloreto de 

sódio e soda cáustica 

2 Laticínios que tem 

interesse em avaliar a 

qualidade do leite 

utilizado, assim como 

consumidores ou 

indústrias.  

Maria José Valenguela 

Bell 

(ICE) 

 

Inovação 

tecnológica 

Tecnologia e 

produção 

 

Ciclo de palestras: 

inovação na indústria 

da construção civil 

 

Criar no âmbito do departamento 

de construção civil, uma 

dinâmica de palestras visando 

trazer para os alunos novas 

experiências e perspectivas 

ampliando o horizonte 

profissional 

1 Alunos dos cursos de 

Engenharia Civil, de 

Arquitetura e 

Urbanismo e de outros 

cursos da Faculdade de 

Engenharia da UFJF, 

além de profissionais do 

Clube de Engenharia de 

Juiz de Fora e 

organizações de 

congêneres 

Mauricio Leonardo 

Aguilar Molina 

(Engenharia) 
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Inovação 

tecnológica 

Comunicação 

 

Comunicação e 

Juventude no campo; 

as inovações 

tecnológicas no 

cotidiano de jovens 

do Assentamento 

Olga Benário no 

município de 

Visconde do Rio 

Branco – MG 

 

Utilizar de tecnologias digitais 

de forma interdisciplinar para 

fomentar o auto-conhecimento e 

a afirmação da identidade 

juvenil dos participantes 

2 40 jovens assentados 

pelo Programa Nacional 

de Reforma Agrária do 

Governo Federal no 

Assentamento Olga 

Benário, 30 jovens 

moradores da área de 

reforma agrária 

localizada em Goianá e 

30 jovens estudantes 

das escolas do entorno 

do Assentamento Olga 

Benário 

Cristina Simões Bezerra 

(Serviço Social) 

Jornalismo Comunicação 

 

 

Produção de Vídeos 

Institucionais 

 

Atender a demanda da 

comunidade para a produção de 

vídeos institucionais de caráter 

promocional, educativo e 

informativo. 

4 Instituições, 

Associações, empresas 

e demais entidades que 

demandem a produção 

de vídeos institucionais 

Márcio de Oliveira 

Guerra 

(Comunicação)  

 

Mosaico, a cidade se 

vê na TV 

 

Mostrar, através de programa 

semanal na televisão, aspectos 

culturais, sociais e específicos 

dos bairros da cidade. 

4 Moradores da cidade 

em geral. 

Márcio de Oliveira 

Guerra 

(Comunicação)  

 

Produtora de Notícias 

 

Produzir e difundir informações 

realizadas por alunos do Curso 

de Comunicação Social 

(reportagens de interesse 

comunitário) 

5 População de bairros de 

Juiz de Fora, através de 

manifestações culturais, 

sociais, econômicas e 

históricas que as 

representam. 

Márcio de Oliveira 

Guerra 

(Comunicação)  
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Jornalismo Comunicação 

 

 

Universidade no ar 

 

Produzir programas informativos 

com os alunos do curso de 

Jornalismo da UFJF para serem 

veiculados na Rádio Solar 

2 Alunos e professores do 

curso de Jornalismo da 

UFJF e população de 

Juiz de Fora e região 

Márcio de Oliveira 

Guerra 

(Comunicação) 

Cultura 

 

Elaboração e 

publicação de livro 

sobre os 20 anos do 

Curso de Arquitetura 

e Urbanismo da UFJF 

 

Reunir, na forma de um livro, 

dados e informações que fizeram 

parte da história do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da 

UFJF em seus 20 anos. 

2 Docentes, discentes, 

técnicos 

administrativos, 

profissionais egressos e 

colaboradores que 

fizeram parte da história 

do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo. 

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Engenharia) 

Produção de 

documentário sobre 

os 20 anos do Curso 

de Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF 

 

Reunir, na forma de um 

documentário, dados e 

informações que fizeram parte 

da história do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da 

UFJF em seus 20 anos. 

2 Docentes, discentes, 

técnicos 

administrativos, 

profissionais egressos e 

colaboradores que 

fizeram parte da história 

do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo. 

Mônica Cristina 

Henrique Leite Olender 

(Engenharia) 

Revista de 

Arquitetura, 

Urbanismo, Design, 

mobiliário e 

interiores: registro 

 

Produzir documentação referente 

a ações e acontecimentos 

relacionados à arquitetura, 

espaço urbano, design, 

mobiliário e interiores, propostos 

e desenvolvidos em Juiz de Fora 

e nas demais cidades da Zona da 

Mata mineira, de forma a 

embasar os editoriais da “ 

Revista de Arquitetura, 

Urbanismo, Design, Mobiliário e 

Interiores” 

1 Comunidade, discentes, 

docentes e profissionais 

da área de construção 

civil atuantes em Juiz 

de Fora e Zona da Mata 

mineira 

Monica Cristina 

Henriques Leite 

Olender 

(Engenharia) 
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Jovens e adultos Saúde 

 

Álcool e trânsito: 

informação para 

conscientização 

 

Esclarecer aos jovens e futuros 

motoristas sobre o risco do 

binômio álcool-direção e, por 

meio de ações pedagógicas, 

colaborar na redução dos 

acidentes automobilísticos 

provenientes do uso de bebidas 

alcoólicas 

0 Estudantes do 3º ano 

do ensino médio de 

Juiz de Fora 

Fernando Mendonça 

Vidigal 

(Medicina) 

Línguas estrangeiras Educação 

 

O Ensino da língua e 

da cultura 

estrangeira através 

da música.  

Ensinar francês através da 

música de expressão francesa.  

0 Alunos de francês da 

UFJF, do Projeto de 

Terceira Idade e a 

comunidade externa. 

Mayra Barbosa Guedes 

(Letras)  

 

Línguas estrangeiras Educação 

 

Boa vizinhança: 

Língua espanhola 

Promover o desenvolvimento 

de habilidades orais (fala e 

compreensão) básicas 

1 Adolescentes e jovens 

adultos que residem no 

entorno da UFJF 

Ana Beatriz Rodrigues 

(Letras)  

 

Ensino de Língua 

Inglesa- Boa 

vizinhança 

 

Atender as necessidades e 

interesses da comunidade do 

entorno da UFJF, através do 

desenvolvimento das 

habilidades de leitura, fala, 

compreensão oral e tradução 

escrita em nível iniciante 

4 Comunidade do 

entorno da UFJF acima 

de 18 anos 

Marta Cristina da Silva 

(Depto de Letras 

estrangeiras modernas) 
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Metodologias e 

estratégias de 

ensino/aprendizagem 

Educação 

 

Consultoria 

colaborativa para 

educação inclusiva 

 

Facilitar o processo de educar 

na e para a diversidade na 

escola; realizar atividades com 

o objetivo de gerar reflexões 

que culminem em mudanças de 

atitudes e de práticas 

pedagógicas para tornar a 

escola uma instituição 

efetivamente inclusiva 

2 Comunidade escolar do 

Colégio de Aplicação 

João XXIII 

Altemir José 

Gonçalves Barbosa 

(ICH ) 

Escritório Modelo de 

Arquitetura e 

Urbanismo 

 

Ampliar a produção acadêmica, 

estimulando a vivência e a troca 

de experiências entre os 

estudantes e a comunidade. 

5 Bairros, associações ou 

qualquer grupo 

organizado voltado 

para a construção ou 

melhoria de 

equipamentos de uso 

coletivo. 

Letícia Maria de 

Araújo Zambrano 

(Engenharia) 

Laboratório de 

ensino de Física 

 

Desmistificar a física e a 

ciência como sendo de 

apropriação exclusiva de 

cientistas; relacionar fenômenos 

da natureza com tecnologias e 

situações do cotidiano que 

envolvem manifestações e 

aplicações da ciência 

3 Professores de 

Ciências do 5ª a 8ª 

séries do Ensino 

Fundamental e de 

Física do Ensino 

Médio 

José Roberto Tagliati 

(ICE) 

 

Temporalidades 

no/do cotidiano 

escolar 

 

Refletir sobre as temporalidades 

no/do quotidiano escolar, 

construindo estratégias 

inovadoras de 

ensino/aprendizagem 

2 Professores da Escola 

Municipal Carlos 

Drummond de 

Andrade (Juiz de Fora) 

Luciana Pacheco 

Marquer 

(Educação) 
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Metodologias e 

estratégias de 

ensino/aprendizagem 

Educação 

 

Elaboração de 

vídeos didáticos e 

material pedagógico 

para o projeto de 

popularização da 

Ciência: O Museu 

vai a Escola e Museu 

de Ciências 

Itinerante em 

atendimento às 

escolas rurais do 

município de Juiz de 

Fora, MG, Brasil.  

Criação de um museu de 

ciências itinerante 

2 Comunidade escolar 

das escolas rurais de 

Juiz de Fora. 

Sthefane Davila de 

Oliveira e Paula 

(ICB) 

Desenvolvimento de 

ferramentas para o 

estudo da 

Bioquímica 

 

Utilizar ferramentas alternativas 

de aprendizagem da Bioquímica 

como: jogos e utilização de 

experimentos simples para 

motivar os alunos a terem um 

melhor aprendizado. 

4 Estudantes bolsistas e 

voluntários e alunos 

matriculados na 

disciplina de 

Bioquímica. 

Ana Cláudia Peres 

Rodrigues 

(ICB) 

Atlas interativo de 

anatomia da UFJF 

 

Construir uma ferramenta 

complementar ao processo de 

ensino – aprendizagem de 

anatomia e proporcionar aos 

estudantes um meio alternativo 

de estudo desta disciplina 

5 Alunos da área de 

saúde e ciências 

biológicas que cursam 

as disciplinas de 

anatomia da UFJF e 

demais alunos que 

tenham interesse em 

utilizar o atlas 

Vanessa Neves de 

oliveira 

(Departamento de 

Anatomia) 
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Metodologias e 

estratégias de 

ensino/aprendizagem 

Educação 

 

Jogos interativos de 

anatomia humana 

 

 

Desenvolver jogos interativos 

como forma de aprimorar os 

recursos didáticos disponíveis 

para o estudo da anatomia 

5 Alunos da área de 

saúde e ciências 

biológicas que cursam 

as disciplinas de 

anatomia da UFJF e 

demais alunos que 

tenham interesse em 

utilizar os jogos 

Vanessa Neves de 

oliveira 

(Departamento de 

Anatomia) 

Juiz de Fora como 

objeto do ensino de 

Geografia: a cidade 

como possibilidade 

para trabalhos de 

campo 

 

Promover diálogos entre 

professores da escola básica e 

diferentes institutos da UFJF, 

dialogar sobre possibilidades 

metodológicas para o ensino de 

geografia a partir do 

desenvolvimento de trabalhos 

de campo entre outros 

2 Professores da rede 

municipal que 

lecionam geografia até 

o 5º ano do ensino 

fundamental 

Juliana Maddalena 

Trifilio Dias 

(Educação) 

A formação de 

educadores / 

educadoras na 

creche: desvelando 

sentidos e 

significados do 

choro da criança 

Desencadear espaços de 

reflexão crítica entre 

educadores e educadoras nas 

creches públicas de Juiz de Fora 

a partir do paradigma crítico – 

colaborativo de pesquisa tendo 

o choro da criança e o 

desenvolvimento infantil como 

elementos importantes para a 

formação 

2 Educadores / 

educadoras de uma 

creche pública de Juiz 

de Fora 

Núbia Aparecida 

Schaper Santos 

(Educação) 
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Metodologias e 

estratégias de 

ensino/aprendizagem 

Educação 

 

A UFJF – GV no 

Oitavo Programa de 

Iniciação Científica 

– PIC Jr – OBMEP 

 

Estimular e promover o estudo 

da matemática entre alunos das 

escolas públicas colocando-os 

em contato com aspectos 

didáticos diferentes do que têm 

em suas escolas. Contribuir 

para a melhoria da qualidade da 

educação Básica e incentivar o 

ingresso de jovens talentos nas 

áreas científicas e tecnológicas 

0 Alunos da rede pública 

de ensino medalhistas 

da OBMEP – 

Olimpíada Brasileira 

de Matemática das 

Escolas Públicas da 

região de Governador 

Valadares 

Alex Sander de Moura 

(Economia – Campus 

Governador Valadares) 

Desenvolvimento de 

Padrões para a 

Educação Básica do 

Estado de 

Pernambuco: 

Programas de 

Ensino, Padrões de 

Desempenho e 

Formação Docente 

 

Apoio à organização e 

realização de 1260 oficinas em 

pólos regionais para elaborar 

parâmetros curriculares, 

padrões de desempenho 

estudantil e de formação 

docente nas áreas de língua 

portuguesa, matemática, 

ciências da natureza e ciências 

humanas. 

0 Professores das áreas 

de Língua Portuguesa, 

matemática, ciências 

da natureza e ciências 

humanas da rede 

estadual de ensino do 

Estado de Pernambuco 

e 810 mil alunos da 

rede estadual de ensino 

do Estado de 

Pernambuco 

Manuel Fernando 

Palacios da Cunha e 

Melo 

(Educação) 

Atlas histológico 

online e educação 

mediada por 

tecnologia da 

informação em 

histologia 

 

Digitalização de 

microfotografias de cortes 

histológicos e criação de sítio 

eletrônico de imagens 

 

1 Estudantes das 

disciplinas de 

Histologia, professores 

e profissionais 

interessados 

Rogério Estevam 

Farias 

(ICB) 
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Metodologias e 

estratégias de 

ensino/aprendizagem 

Educação 

 

Socialização da 

Bioquímica em 

Escolas Públicas de 

Governador 

Valadares-MG 

 

Promover a socialização da 

Bioquímica em escolas públicas 

de Governador Valadares-MG 

por meio da aplicação de aulas 

práticas e preparo de material 

didático alternativo para alunos 

do 2º grau do ensino médio 

3 Alunos que cursam o 

2º grau do ensino 

médio em escolas 

públicas de 

Governador Valadares-

MG 

Luciana Bastos 

Rodrigues 

(Bioquímica – 

UFJF/GV) 

Aprendendo a ler o 

mundo por meio da 

leitura do espaço 

geográfico 

 

Ampliar a formação dos 

acadêmicos em licenciatura do 

curso de Geografia da UFJF 

vivenciando o preparo e 

execução de intervenções nas 

séries iniciais do ensino 

fundamental na perspectiva de 

que a leitura do mundo também 

se dá através da leitura do 

espaço geográfico 

1 Professores e alunos 

das séries iniciais do 

ensino fundamental da 

Escola Municipal 

Gilberto de Alencar 

Elen Pinheiro Affonso 

(ICH) 

Projeto Integrado 

(Entre)Redes: 

extrapolando as 

fronteiras do CAp 

Colaborar para a relevância do 

Colégio no tocante ao 

desenvolvimento e aplicação de 

novas abordagens teórico-

metodológicas no trabalho 

pedagógico; 

8 Alunos do Ensino 

Fundamental do 

Colégio de Aplicação 

João XXIII e da Escola 

Municipal Tancredo 

Neves; pesquisadores, 

graduandos das 

licenciaturas da UFJF e 

docentes da rede 

pública de ensino 

Lauriana Gonçalves de 

Paiva Guttierrez 

(Colégio de Aplicação 

João XXIII) 

Saúde 

 

 

ESCOVA- AÇÃO 

 

Capacitação pedagógica em 

Educação em Saúde Bucal de 

20 professores do Ensino 

Fundamental de Juiz de Fora 

 Professores pré-

escolares. 

Marília Nalon Pereira 

(Odontologia)  
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Metodologia e 

estratégias de 

ensino/ 

aprendizagem 

Saúde 

 

 

 

 

 

Serviço de 

diagnóstico e 

orientação a pacientes 

com desordem 

temporomandi-bular- 

serviço ATM 

 

Capacitar o aluno de odontologia 

no atendimento e conhecimento 

das diversas afecções em 

pacientes com desordem 

temporomandibular 

3 População de Juiz de 

Fora e região 

Josemar Parreira 

Guimarães 

(Odontologia)  

 

Educação Sexual para 

adolescentes nas 

escolas 

 

Promover a preocupação com o 

auto-cuidado, a valorização da 

vida, o respeito a si mesmo, ao 

outro e à coletividade e a 

capacidade de decisão de 

práticas sexuais saudáveis 

3 Alunos do último ano 

do Ensino Fundamental, 

entre 14 e 16 anos. 

Denise Gasparetti 

Drumond 

(Medicina)  

A consulta de 

enfermagem: um 

instrumento para 

detecção de agravos a 

saúde 

 

Desenvolver ações de promoção 

e resgate da saúde para melhoria 

das condições e hábitos de vida 

de uma comunidade carente, 

2 Abordagem a mulheres 

das residências 

selecionadas 

Anna Maria de Oliveira 

Salimena 

(Enfermagem)  

 

Visita de enfermagem 

pré-operatória: 

implementação da 

assistência de 

enfermagem a 

pacientes da 

enfermaria de 

ginecologia do HU- 

UFJF 

 

Oportunizar aos discentes 

práticas de assistência de 

enfermagem a pacientes em pré-

operatório ginecológico. 

2 Mulheres internadas na 

Enfermaria de 

Ginecologia do HU- 

UFJF 

Anna Maria de Oliveira 

Salimena 

(Enfermagem)  
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Metodologia e 

Estratégias de 

Ensino/Aprendizagem 

 

Saúde 

 

Anatomia humana – 

Apoio ao Ensino 

Fundamental e 

Médio 

 

Oferecer aulas sobre anatomia 

do corpo humano e sua 

fisiologia 

1 Alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio 

Sergio Murta Maciel 

(ICB)  

 

A fitoterapia na 

Associação de Saúde 

Alternativa GV/MG: 

uma articulação 

entre saúde e 

educação 

Auxiliar Associação de Saúde 

Alternativa (Grupo ASA) nas 

práticas alternativas e 

construção da horta medicinal 

no bairro Jardim Pérola, tendo a 

educação ambiental como 

fundamento principal para a 

formação de valores sócio-

ambientais importantes para a 

conscientização do indivíduo 

como agente transformador da 

sociedade 

2 Funcionários do Grupo 

ASA e a comunidade 

atendida por essa 

associação 

Rodrigo Luiz Fabri 

(Farmácia – UFJF/GV) 

Métodos estatísticos 

aplicados à gestão  

 

 

Tecnologia e 

produção 

Métodos Estatísticos 

Aplicados à análise 

de riscos em gestão 

de projetos 

 

 

Desenvolver e aplicar técnicas 

em gestão de projetos com 

vínculo permanente e periódico 

com a comunidade externa e 

acadêmica 

1 Alunos membros de 

empresas juniores, 

profissionais de 

engenharia, ciências 

humanas, ciências 

sociais, ciências 

econômicas, 

administradores, 

gestores públicos entre 

outros 

Lupercio Franca 

Bessegato 

(ICE) 
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Métodos 

estatísticos 

aplicados à 

gestão  

 

 

Tecnologia e 

produção 

Métodos Estatísticos 

Aplicados à análise 

de riscos em Gestão 

Financeira 

 

Desenvolver e aplicar técnicas 

estatísticas em gestão financeira 

com vinculo permanente e 

periódico com a comunidade 

externa e acadêmica 

1 Engenharia, ciências 

humanas, ciências 

sociais, ciências 

econômicas, 

administradores, 

gestores públicos entre 

outros 

Camila Borelli Zeller 

(ICE) 

CRITT – 

Departamento de 

Estatística 

 

Oferecer cursos, palestras 

worshops sobre softwares de 

processamento estatístico de 

dados e outros processos 

gerenciais 

1 Pessoal das empresas 

incubadas no CRITT, 

funcionários, gerentes e 

técnicos de empresas da 

cidade e região, 

empresas juniores da 

UFJF, alunos de 

graduação e de pós-

graduação da UFJF e de 

outras instituições de 

ensino superior da 

cidade e região 

Antonio Fernando de 

Castro Alves Beraldo 

(ICE) 

Mídias-artes Cultura Usotópico – Arte, 

ciência e tecnologia 

DIY (faça você 

mesmo)  

 

Ser um espaço para encontro e 

trabalho em projetos práticos 

que se relacionem com as 

práticas em arte (visual e 

sonora), ciência e tecnologia 

desde um ponto de vista “low 

teck” e  DIY (faça você mesmo) 

1 Estudantes de 

graduação com 

interesse em 

experimentos com arte 

e tecnologia, estudantes 

de escolas públicas de 

nível médio e 

pesquisadores 

acadêmicos de 

diferentes áreas 

interessados nas 

confluências entre arte, 

cinema e tecnologia  

Raquel Renno Nunes 

(Artes) 
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Mídias-artes Cultura Cineclube Contribuir para a formação da 

cultura cinematográfica do 

público interno e externo à UFJF 

2 Público interno e 

externo à UFJF 

interessados por cinema 

e sua temática 

Erika Savermini Lopes 

(Comunicação) 

Cinema em Foco Possibilitar uma maior 

familiaridade com a linguagem 

audiovisual através de uma troca 

de informações entre a 

comunidade acadêmica e o 

público em geral e grandes 

nomes do cinema brasileiro 

1 Pessoas interessadas em 

conhecer as bases da 

linguagem audiovisual 

Alessandra Souza 

Melett Brum 

(IAD) 

Cine Farmácia Motivar,  nos alunos, o interesse 

para o mundo da ciência e 

aproximar e melhorar a inter-

relação aluno-professor 

1 Alunos do curso de 

Farmácia e de outros 

cursos da UFJF/GV  

Fabiano Freire Costa 

(Farmácia – UFJF/GV) 

Educação 

 

Elaboração de uma 

revista 

 

Divulgar experiências práticas e 

pesquisas com uma leitura mais 

direta, clara e atrativa que 

funcione como um espaço de 

troca para alunos de Educação 

Básica e da graduação e amplie 

o diálogo entre a comunidade 

escolar e os docentes das redes 

municipal, estadual e particular 

4 Comunidade Escolar do 

Colégio de Aplicação 

João XXIII 

Margareth Conceição 

Pereira 

(Col. Aplicação João 

XXIII)  
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Mídias-artes Educação 

 

Educação em Cena: 

documentário 

Produção de filmes 

documentários em curta 

metragem em parceria com 

instituições educacionais da 

cidade e região com a finalidade 

de produzir material didático 

para utilização nas redes de 

ensino municipal, estadual, 

federal e particular 

1 Professores e alunos do 

Colégio de Aplicação 

João XXIII e da 

instituição educacional 

parceira da cidade ou 

região 

Nelson Vieira da 

Fonseca Faria 

(Col. de Aplicação João 

XXIII) 

Mídias Comunicação 

 

Coletivo Fotográfico 

– Banco de imagens e 

documentação da 

paisagem urbana da 

cidade 

 

Documentar e arquivar 

informações de paisagem de 

toda a cidade de Juiz de Fora – 

registro visual e formação de 

banco de imagens (analógicas e 

digitais) através da 

documentação fotográfica. 

 Estudantes; moradores 

da região de Juiz de 

Fora; pesquisadores de 

diferentes áreas; 

empresas e órgãos de 

comunicação; unidades 

e institutos da UFJF 

Jorge Carlos Felz 

Ferreira 

(Comunicação) 

 

HU Revista 

 

Preparar futuros profissionais 

para gestão, editoração, 

composição e montagem de 

periódico científico. 

4 Alunos de 

Comunicação Social, 

Informática, Medicina e 

cursos da área de saúde. 

Angela Maria Gollner 

(Medicina) 

Rádio Universitária 

 

Divulgar a produção acadêmica 

e científica da UFJF para a 

comunidade. Promover e 

ampliar ações acadêmicas de 

rádio 

5 Comunidade 

universitária, bairros 

vizinhos ao Campus e 

público em geral 

Márcio de Oliveira 

Guerra 

(Comunicação) 
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Mídias Comunicação 

 

Produtora de 

Multimeios 

 

 

Ampliar o espaço físico da 

produtora, o número de 

equipamentos, de bolsas do 

projeto, de trabalhos 

desenvolvidos pela produtora e 

ampliar o quadro de técnicos 

0 Publico interno e 

externo à UFJF e 

estudantes de 

jornalismo 

Marcio de Oliveira 

Guerra 

(Facom) 

Apoio à editoração da 

Revista Brasileira de 

Zoociência 

 

Dar continuidade à publicação 

da revista e aprimorar o processo 

de editoração 

1 Pesquisadores / 

professores de 

instituições nacionais e 

internacionais, 

especialistas de 

zoologia e alunos de 

graduação e pós-

graduação dos cursos: 

Ciências Biológicas, 

Medicina Veterinária, 

Biomedicina, 

Agronomia e Ciências 

Florestais 

Sthefane Davila de 

Oliveira e Paula 

(ICB) 

Música Cultura 

 

 

 

 

Curso de Violoncelo 

para a comunidade 

Capacitar o aluno a executar 

peça do repertório do 

instrumento em níveis crescentes 

de complexidade.  

0 Estudantes de música 

de Juiz de Fora  (entre 

14 e 20 anos de idade) 

que tenham experiência 

musical. 

Paulo Cesar Martins 

Rabelo 

(Artes e Design) 

 

Palco Itinerante  

 

Divulgar o trabalho realizado no 

curso de música da UFJF, 

oportunizando variadas 

apresentações em concertos que 

tratem de estilos e temas 

abordados nas pesquisas 

acadêmicas 

2 Pessoas de todas as 

faixas etárias e sociais. 

Luis Carlos Leite da 

Cunha e Melo 

(Artes e Design) 
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Música Cultura 

 

 

Violões na casa 

 

Investir na cena musical 

juizforana, assim contribuindo 

para cultura local. 

1 Pessoas de todas as 

faixas etárias e sociais. 

Luis Carlos Leite da 

Cunha e Melo 

(Artes e Design) 

Organizações 

da sociedade 

civil e 

movimentos 

sociais e 

populares 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Agroecologia e 

Economia Solidária 

na construção da 

autonomia econômica 

e emancipação das 

mulheres de São 

Pedro de Cima 

 

Consolidar a Associação de 

Mulheres, a distribuição dos 

produtos de forma justa e 

solidária e a construção do 

debate de uma economia 

autônoma para as mulheres e a 

juventude de São Pedro de Cima 

1 Comunidade de São 

Pedro de Cima 

principalmente as 

mulheres e jovens 

Leonardo de Oliveira 

Carneiro 

(ICH) 

Trajetórias urbanas: 

ser e estar na cidade 

alta de Juiz de Fora 

 

Implementar um programa de 

educação cívica, visando 

consolidar práticas de 

sociabilidade e participação 

comunitária 

5 Comunidade jovem e 

infantil do Bairro 

Jardim Caiçaras 

Maria Lúcia Pires 

Menezes 

(ICH)  

 

Produção legislativa e 

desenvolvimento 

institucional nos 

municípios 

brasileiros 

 

Estudar a produção legislativa de 

juiz de Fora no período de 1999 

a 2012 

1 Dirigentes, militantes, 

lideranças, filiados e 

associados de entidades, 

organizações e 

associações da 

sociedade civil; agentes 

públicos, servidores e 

conselheiros de direitos; 

e população de Juiz de 

Fora 

Marta Mendes da 

Rocha 

(ICH) 
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Organizações 

da sociedade 

civil e 

movimentos 

sociais e 

populares 

Comunicação 

 

Portal de periódicos 

da UFJF: Estratégia 

de Promoção e 

Divulgação da 

Produção Científica 

da Graduação e Pós 

Graduação de nossa 

Instituição 

 

Contribuir para o 

enriquecimento do debate 

acadêmico e da disseminação de 

idéias promovendo também a 

divulgação do trabalho das 

revistas científicas da UFJF 

10 Periódicos científicos 

da UFJF e  toda a 

comunidade acadêmica 

de graduação e pós 

graduação da UFJF 

Priscila de Faria Pinto 

(ICB) 

Aumentando a 

transparência do 

Governo por meio de 

dados ligados 

 

Aumentar a transparência dos 

dados governamentais através da 

criação de um data set com 

informações públicas coletadas  

de órgãos públicos, fornecendo 

dados úteis abertos e 

reutilizáveis ligados a dados de 

outras fontes 

1 Cidadão brasileiro e 

desenvolvedores de 

aplicações web que 

necessitem de dados 

abertos para realizar 

análises ou cruzamento 

de informações para 

novas aplicações 

Jairo Francisco de 

Souza 

(ICE) 

Cultura 

 

Comunidades negras 

rurais na Zona da 

Mata mineira: Banco 

de dados 

documentais, 

etnográficos e 

territoriais 

Sistematizar o banco de dados 

documentais, etnográficos e 

territoriais de 4 comunidades 

negras rurais remanescentes de 

quilombos da Zona da Mata 

mineira. 

 

2 

Comunidades 

quilombolas da Zona da 

Mata mineira.  

Leonardo de Oliveira 

Carneiro 

(ICH) 
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Patrimônio 

cultural, 

histórico, 

natural e 

imaterial 

Comunicação 

 

A Memória da UFJF 

 

Preservar a memória da UFJF 

através de depoimentos de seus 

professores, funcionários e ex-

alunos. 

5 Professores, servidores 

e alunos da UFJF, 

pesquisadores, 

historiadores, 

documentaristas, 

memorialistas, 

jornalistas e demais 

interessados na história 

da Instituição. 

Márcio de Oliveira 

Guerra 

(Comunicação)  

 

Cidade e Memória: A 

configuração do 

imaginário urbano 

pelas histórias de 

vida 

 

Formar e capacitar (através de 

cursos de 64h mensais) alunos e 

servidores da UFJF na 

metodologia da história oral. 

Lançar as bases de um futuro 

Centro de Memória na UFJF. 

4 Alunos de História 

Arquitetura e 

Urbanismo, 

Comunicação Social, 

Letras, Pedagogia e 

Ciências Sócias da 

UFJF, além do público 

retratado através do 

projeto, de Juiz de Fora 

e região 

Christina Ferraz Musse 

(Comunicação)  

 

Cultura 

 

História da UFJF 

 

Resgatar, organizar e escrever a 

história da UFJF; criar o Centro 

de Conservação e Memória da 

UFJF. 

10 Professores, alunos e 

funcionários da UFJF e 

familiares; comunidade 

em geral. 

Marcos Olender  

(ICH)  
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Patrimônio 

cultural, 

histórico, 

natural e 

imaterial 

Cultura 

 

Recuperação do 

patrimônio cultural 

da Santa Casa de 

Misericórdia de Juiz 

de Fora / MG: 

Proposta para 

restauração e 

reutilização dos 

edifícios 

Desenvolver projetos que 

contribuam para a preservação 

de ícones culturais edificados da 

Santa Casa de Misericórdia de 

Juiz de Fora. 

2 Santa Casa de 

Misericórdia de Juiz de 

Fora, discentes/ 

bolsistas envolvidos no 

projeto. 

Mônica Cristina 

Henriques Leite 

Olender 

(Engenharia)  

 

Restauração e 

reabilitação da 

fazenda Ribeirão das 

Rosas: Acompanha-

mento e registro das 

obras e dos processos 

históricos do local 

Desenvolver projetos que 

contribuam para a preservação 

de ícones culturais edificados da 

fazenda Ribeirão das Rosas. 

5 Comando da 4ª Brigada 

de Infantaria 

Motorizada, discentes/ 

bolsistas e a 

comunidade de Juiz de 

Fora e região 

Mônica Cristina 

Henriques Leite 

Olender 

(Engenharia)  

 

Escritório de Projetos 

de Intervenção 

Arquitetônica em 

Edifícios possuidores 

de Valor Cultural 

 

Criar no âmbito do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da 

UFJF, um escritório que será 

responsável pela elaboração de 

projetos de intervenção em bens 

possuidores de valor cultural. 

6 Proprietários e 

responsáveis pelos bens 

que serão alvo da 

elaboração dos projetos 

de intervenção e a 

população de Juiz de 

Fora e região. 

Mônica  Cristina 

Henriques Leite 

Olender 

(Arquitetura e 

Urbanismo/ 

Engenharia) 
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Patrimônio 

cultural, 

histórico, 

natural e 

imaterial 

Cultura 

 

Compartilhando 

experiências: A 

educação patrimonial 

e a socialização do 

saber  

Estabelecer maior aproximação 

com a comunidade escolar e os 

gestores públicos dos 

municípios-alvo, visando o 

processo de sensibilização e 

valorização do patrimônio 

arqueológico e cultural   

4 Alunos de ensino 

fundamental de escolas 

públicas dos municípios 

de Juiz de Fora, 

Chiador, Mar de 

Espanha, Cataguases e 

Carangola, além de 

professores e gestores 

públicos municipais da 

área de educação e 

cultura 

Cezar Henrique Barra 

Rocha 

(Engenharia)  

 

Mapeamento 

arqueológico e 

cultural da Zona da 

Mata Mineira 

Identificar e mapear os sítios 

arqueológicos da Zona da Mata 

Mineira; sensibilizar a 

população e os gestores públicos 

e municipais para a importância 

da pesquisa arqueológica e o 

conhecimento gerado. 

3 População local dos 

municípios envolvidos 

no projeto; comunidade 

acadêmico-cientifíca e a 

sociedade como um 

todo 

Cezar Henrique Barra 

Rocha 

(Engenharia)  

 

Visitas programadas 

ao Museu Interativo e 

a Coleção de 

Malacologia da UFJF 

 

Propiciar aos estudantes e a 

outros segmentos sociais uma 

visão básica dos reinos naturais 

e despertar nos estudantes o 

gosto pela ciência e 

conhecimento do meio em que 

vivem. 

2 Escolas de Ensino 

Fundamental, Médio e 

Superior, públicas e 

privadas e a 

comunidade em geral. 

Elisabeth Cristina de 

Almeida Bessa 

(ICB) 
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Patrimônio 

cultural, 

histórico, 

natural e 

imaterial 

Cultura 

 

Encontros com a 

Literatura: Dos 

clássicos aos 

contemporâneos 

 

Promover a divulgação e o 

contato com obras da Literatura 

Universal por meio de um ciclo 

de conferências. 

1 Comunidade de Juiz de 

Fora e região; 

professores e alunos do 

ensino fundamental e 

médio de Juiz de Fora e 

comunidade 

universitária. 

Neiva Ferreira Pinto 

(Letras) 

 

Ecomuseu da 

comunidade 

quilombola de São 

Pedro de Cima 

 

Estabelecer um processo 

sistemático de educação 

patrimonial, a partir dos saberes 

de produção e reprodução da 

vida econômica e cultural da 

comunidade, buscando a 

afirmação identitária da 

população local 

4 Comunidade 

quilombola de São 

Pedro de Cima 

Maria Lúcia Pires 

Menezes 

(ICH) 

 

ECOMUSEU de 

Comunidades Negras 

da Zona da Mata 

mineira: entre saberes 

e sabores   

 

Construir práticas de diálogo e 

ação para construção e 

consolidação de identidades 

comunitárias, através do 

inventário do patrimônio 

local/regional. 

4 4 comunidades 

Jongueiras e 4 

Comunidades 

Quilombolas da Zona 

da Mata mineira. 

Leonardo de Oliveira 

Carneiro 

(ICH) 

Pela cidades: 

jornadas de 

planejamento 

municipal pela 

PROTEC 

 

Contribuir para o 

desenvolvimento urbano e rural 

das cidades-alvo considerando 

as especificidades e as demandas 

locais e regionais, priorizando 

questões relativas à proteção do 

patrimônio cultural desses 

municípios  

5 Professores e servidores 

das administração 

pública e estadual das 

cidades de Chácara, 

Mar de Espanha, 

Santana do Deserto e 

Matias Barbosa 

Raquel Von Randow 

Portes 

(Arquitetura e 

Urbanismo) 
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Patrimônio 

cultural, 

histórico, 

natural e 

imaterial 

Educação 

 

Projeto Legenda 

 

Criação de um espaço de 

encontro de pessoas interessadas 

no estudo de textos literários 

escritos em latim 

1 Pessoas da comunidade, 

pessoas da terceira 

idade, estudiosos de 

cultura clássica e 

comunidade em geral 

Luis Carlos Lima 

Carpinetti 

(Letras) 

Educação Patrimonial 

em Leopoldina – 

elaboração de 

material instrucional 

 

Educação patrimonial dos alunos 

do ensino fundamental da rede 

pública de ensino de Leopoldina, 

a partir do compartilhamento da 

história do município 

4 Educadores, professores 

e monitores da rede 

pública de ensino de 

Leopoldina e alunos do 

ensino fundamental das 

escolas públicas de 

Leopoldina 

Fabiana Mendes 

Tavares 

(Arquitetura e 

Urbanismo) 

Pessoas com 

deficiências, 

incapacidades e 

necessidades 

especiais 

Cultura 

 

Cultura acessível 

 

Promover e apoiar eventos 

culturais que contam com a 

participação efetiva das pessoas 

com deficiência 

1 Comunidade em geral Eliana Lucia Ferreira 

(Ed. Física) 

Educação 

 

Programa 

acessibilidade 

Promover, através de encontros, 

minicursos, eventos culturais e 

cursos de extensão, 

oportunidades de troca de 

conhecimento buscando atender 

as necessidades de todos para 

proporcionar uma universidade 

inclusiva 

0 Profissionais, alunos e a 

comunidade em geral 

de todas as áreas de 

conhecimento. 

Eliana Lúcia Ferreira 

(Ed. Física) 

 

Tecnologias de 

informação 

 

Identificar e analisar as 

dificuldades e barreiras 

encontradas no cotidiano 

acadêmico, buscando apoiar os 

alunos com deficiência a terem 

os mesmos acessos aos recursos 

didáticos de ensino 

1 Alunos com deficiência 

da UFJF, tanto em 

cursos presenciais, 

quanto à distância 

Eliana Lúcia Ferreira 

(Ed. Física) 
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Pessoas com 

deficiências, 

incapacidades e 

necessidades 

especiais 

Educação 

 

Formação, 

informação e 

sensibilização 

 

Promover cursos de capacitação 

com diferentes temas 

relacionados a deficiência, 

inovações e possibilidades de 

acessibilidade 

1 Comunidade geral Eliana Lúcia Ferreira 

(Ed. Física) 

Diálogos Científicos 

com o Grupo de 

Pesquisa em 

Inclusão, Movimento 

e Ensino a Distância 

– GIME 

 

Promover discussões a respeito 

dos diversos temas abordados no 

grupo juntamente com os 

professores das diversas 

instituições que possuem 

convênio com o grupo 

0 Integrantes do grupo 

GIME 

Eliana Lúcia Ferreira 

(Ed. Física) 

O ensino de química 

para alunos surdos: 

construindo novas 

possibilidades 

 

Possibilitar aos alunos surdos o 

acesso a um estudo orientado de 

química, contribuir para a 

aprendizagem com a utilização 

de recursos didáticos visuais e 

atividades práticas em 

laboratório e minimizar as 

dificuldades dos alunos com a 

terminologia e símbolos 

específicos 

2 Alunos surdos que estão 

cursando o 1º ano do 

ensino médio 

Eloi Teixeira Cesar 

(Centro de Ciência) 

Saúde 

 

 

Interação 

multiprofissional 

gerando saúde para 

pessoas 

comprometidas 

sistematicamente 

 

Criação de um centro de 

assistência multiprofissional ao 

paciente em necessidades 

especiais com enfoque no 

atendimento odontológico 

12 Pacientes cardiopatas e 

hipertensos; diabéticos 

e obesos; doentes renais 

crônicos e deficientes 

físicos; gestantes de alto 

risco 

Maria das Graças 

Afonso Miranda 

Chaves 

(Odontologia)  
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Pessoas com 

deficiências, 

incapacidades e 

necessidades 

especiais 

Saúde 

 

 

 

Acompanhamento e 

atendimento 

fisioterápico 

ambulatorial a bebês 

de alto risco para 

alterações no 

desenvolvimento 

 

--- 2 --- Jaqueline da Silva 

Fronio 

(Fisioterapia)  

 

Tratamento 

fisioterápico em 

pacientes com 

seqüelas neurológicas 

da AIDS 

 

Atendimento de pacientes HIV+ 

com déficits funcionais, 

buscando uma melhora da 

funcionalidade e qualidade de 

vida destes pacientes 

4 Pacientes com HIV+ 

com seqüelas 

neurológicas 

Helton Geraldo 

Magalhães 

(Medicina) 

Fisioterapia em 

amputados de 

membros inferiores 

 

Preparar os acadêmicos do curso 

de fisioterapia para poderem 

atuar em todas as fases de 

reabilitação de pacientes 

amputados de membros 

inferiores. 

2 Pacientes que sofreram 

qualquer tipo de 

amputação de membros 

inferiores em qualquer 

nível de membro. 

Helton Geraldo 

Magalhães 

(Medicina) 

Intervenção 

fisioterápica em 

pacientes submetidos 

à transplante de 

medula óssea 

 

Preparar acadêmicos para a 

atuação no cenário de prática 

hospitalar com foco central no 

paciente transplantado de 

medula óssea, prevenindo e/ou 

minimizando as possíveis 

complicações que podem advir 

do processo pré-TMO e pós-

TMO 

2 Pacientes submetidos 

ao TMO 

Helton Geraldo 

Magalhães 

(Medicina) 
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Pessoas com 

deficiências, 

incapacidades e 

necessidades 

especiais 

Saúde 

 

 

 

 

Atendimento 

domiciliar aos 

moradores de 

residências 

terapêuticas da área 

de abrangência do 

CAPS-HU-UFJF 

 

Realizar um atendimento 

multidisciplinar e 

interdisciplinar pelos 

acadêmicos da Liga de Saúde 

Mental da UFJF.  

3 Moradores das Residências 

Terapêuticas da área de 

abrangência do CAPS- HU-

UFJF 

Teresa Cristina Soares 

(Fisioterapia)  

 

Programa de 

caminhada orientada 

 

Disponibilizar, aos pacientes do 

SUS, a atividade física 

supervisionada por uma equipe 

multiprofissional 

5 Pacientes do 

SUS(CAS/HU/UFJF/PMJF) 

Selva Maria Guimarães 

Barreto 

(Ed. Física) 

Ginástica para 

mulheres com câncer 

 

Oferecer um programa 

sistematizado de atividade física 

para as mulheres com câncer. 

2 20 mulheres acometidas 

com câncer indicadas pelo 

Hospital Asconcer. 

Eliana Lucia Ferreira 

(Ed. Física)  

 

PRODEMA Implantar um programa de 

Extensão Universitária na 

comunidade, que forneça 

subsídios para a realização de 

estudos e pesquisas em 

Educação Física Adaptada. 

2 Pessoas com deficiências 

congênitas ou adquiridas. 

Eliana Lucia Ferreira 

(Ed. Física)  

 

Pessoas com 

deficiências, 

incapacidades e 

necessidades 

especiais 

Saúde 

 

 

 

Arpa- sisco: 

avaliação e 

reabilitação de 

problemas de 

aprendizagem: 

sistema colaborativo 

 

Avaliação e reabilitação de 

dificuldades de aprendizagem, 

específica ou geral. 

3 Crianças, adolescentes e 

adultos com dificuldades de 

aprendizagem 

Altemir Jorge 

Gonçalves Barbosa 

(ICH)  

 

Esportes para surdos  

 

Oferecer às pessoas com 

deficiência auditiva 

possibilidade de prática de 

atividades esportivas. 

2 Crianças, jovens e adultos 

com deficiência auditiva 

sendo alunos, professores 

ou funcionários da UFJF. 

Maria Elisa Caputo 

Ferreira 
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Pessoas com 

deficiências, 

incapacidades e 

necessidades 

especiais 

Saúde 

 

 

 

Atividades Esportivas 

para Pessoas com 

Deficiência Física 

 

Oferecer às pessoas com 

deficiência física possibilidade 

de prática de atividades 

esportivas 

2 Crianças, jovens e 

adultos com deficiência 

física sendo alunos, 

professores ou 

funcionários da UFJF. 

Maria Elisa Caputo 

Ferreira 

Propriedade 

intelectual e 

patente 

--- --- --- --- --- --- 

Questões 

ambientais 

Meio Ambiente 

 

 

Manejo da flora do 

campus da UFJF e 

floras da região 

Efetuar a recuperação da flora 

nativa no Campus da UFJF e 

região 

7 População que circula 

pelo campus da UFJF e 

no seu entorno 

Daniel Sales Pimenta 

(ICB)  

 

Empresas conscientes 

 

Despertar nos funcionários a 

consciência ambiental para uma 

melhor qualidade de vida e sua 

sustentabilidade 

2 Funcionários 

(motoristas e 

cobradores) de seis 

empresas de transporte 

urbano de Juiz de Fora 

e seus familiares 

Marconi Fonseca de 

Moraes 

(Engenharia)  

 

Minha Escola Minha 

Vida 

Despertar nos alunos a 

consciência ambiental e levá-los 

a conhecer e utilizar formas de 

intervenção individual e coletiva 

sobre os fatores desfavoráveis à 

saúde de si e da comunidade 

2 Alunos do sexto ao 

nono ano do ensino 

fundamental 

Marconi Fonseca de 

Moraes 

(Eng. Sanitária e 

Ambiental) 

Minha escola 

sustentável 

 

Disseminar conhecimento sobre 

a preservação do meio ambiente 

e desenvolver atividades 

educativas voltadas à 

preservação e utilização 

sustentável dos recursos naturais 

4 Escolas das redes 

municipal e estadual de 

Juiz de Fora 

Marconi Fonseca de 

Moraes 

(Engenharia Sanitária e 

Ambiental) 
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Questões 

ambientais 

Meio Ambiente 

 

 

 

Minha escola 

sustentável 

 

Disseminar conhecimento sobre 

a preservação do meio ambiente 

e desenvolver atividades 

educativas voltadas à 

preservação e utilização 

sustentável dos recursos naturais 

4 Escolas da rede 

municipal e estadual de 

Juiz de Fora 

Celso Bandeira de Melo 

Ribeiro 

(Engenharia)  

Diagnóstico 

socioambiental do 

entorno da Represa 

Dr. João Penido 

visando a 

conscientização da 

população local e 

futuras ações de 

preservação do 

manacial 

 

Contribuir para a preservação de 

um importante manancial de Juiz 

de Fora, além d e promover 

medidas que visem a melhoria 

da qualidade ambiental do 

entorno da represa Dr. João 

Penido 

2 Moradores, usuários e 

estabelecimentos 

comerciais e de 

recreação, além de 

órgãos públicos 

instalados no entorno da 

represa 

Maria Helena 

Rodrigues Gomes 

(Eng. Sanitária e 

Ambiental) 

Participação em 

Conselhos de 

Gestores de Unidades 

de Conservação: a 

UFJF no PEIb 

 

Otimizar a participação da UFJF 

no Conselho Gestor apoiando a 

conservação dos recursos 

naturais da unidade de 

conservação, sua zona de 

amortecimento ou área 

circundante e garantir a 

sustentabilidade socioambiental, 

integrando os conhecimentos 

técnico-científicos e saberes 

tradicionais 

1 Conselheiros do 

Conselho Gestor do 

Parque, funcionários do 

IEF, visitantes do 

parque e comunidades 

dos municípios que 

integram o entorno da 

UC 

Vicente Paulo dos 

Santos Pinto 

(ICH) 
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Questões 

ambientais 

Meio Ambiente 

 

 

 

Nascentes do 

Hospital 

Antroposófico de 

Matias Barbosa 

Valorizar as nascentes do 

Hospital Antroposófico de 

Matias Barbosa (HAMB) 

2 Inicialmente, o público 

alvo é a comunidade 

que faz uso dos serviços 

oferecidos pelo HAMB; 

após, amplia-se para a 

população atendida 

pelas escolas públicas 

do município de Matias 

Barbosa 

Miguel Fernandes 

Felippe 

(ICH) 

Educação 

 

Educação ambiental 

no processo de 

licenciamento: 

construção 

metodológica 

 

Desenvolver uma metodologia 

direcionada à implantação e 

avaliação de programas de 

Educação Ambiental em 

processos de licenciamento 

ambiental para empreendimento 

hidrelétricos 

1 Comunidades afetadas 

pela implantação de 

empreendimentos 

hidrelétricos (PCHs), ou 

seja, municípios de 

pequeno porte (até 5 

mil habitantes) 

Vicente Paulo dos 

Santos Pinto. 

(ICH)  

 

Recursos 

hídricos 

Meio Ambiente 

 

Gestão das Águas da 

Fazenda Três Saltos 

Investigar quantitativa e 

qualitativamente os recursos 

hídricos da Fazenda Três Saltos 

(Pinheiral/RJ) 

1 Populaçao residente ou 

usuária da bacia 

hidrográfica 

Ana Silvia Pereira 

Santos 

(Eng. Sanitária e 

Ambiental) 

Resíduos 

sólidos 

Meio Ambiente Desenvolvimento de 

atividades técnico-

cientificas na 

operação da Central 

de Tratamento de 

Resíduos do 

Município de Juiz de 

Fora 

 

Criar uma parceria entre o 

Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental da UFJF, 

ESA/UFJF e a Vital Engenharia 

Ambiental para 

acompanhamento da operação 

do aterro e suas unidades 

complementares 

2 População do município 

de Juiz de Fora e de seu 

entorno 

Ana Silvia Pereira 

Santos 

(Eng. Sanitária e 

Ambiental) 
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Resíduos 

sólidos 

Saúde 

 

Sistema de gestão de 

estoques eficientes de 

materiais de limpeza 

garantindo a 

sustentabilidade 

através do 

gerenciamento de 

resíduos 

 

Manter um fornecimento 

adequado, minimizar custos, 

manter a qualidade, obter menor 

custo total possível e manter a 

excelência nos serviços do 

hospital 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora e usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araujo 

(Medicina) 

Saúde animal --- --- --- --- --- --- 

Saúde da 

família 

Saúde  

 

Projeto so-riso: 

atenção materno-

infantil 

 

Humanização do ensino da 

odontologia e do atendimento 

dos usuários, e promoção da 

saúde bucal e tratamento 

odontológico da comunidade 

externa assistida 

3 Gestantes, crianças de 0 

a 5 anos e seus 

responsáveis 

Rosangela Almeida 

Ribeiro 

(Odontologia)  

Promoção da saúde: 

construção 

compartilhada 

Incitar e/ou ampliar a 

mobilização/organização e 

participação das comunidades na 

promoção da saúde 

2 Membros dos 

Conselhos Locais de 

Saúde e Jovens dos 

bairros Parque Guarani 

e Progresso 

Leda Maria Leal de 

Oliveira 

(Serviço Social)  

 

NATES/ Secretaria 

de Administração 

Recursos Humanos 

 

Elaboração de programa e 

Bibliografia para Concurso 

Público de Médico de Família da 

Prefeitura Municipal de Juiz de 

Fora 

0 Médicos de saúde da 

família 

Estela Márcia Saraiva 

Campos 

(Medicina) 

Liga acadêmica de 

medicina de família e 

comunidade da UFJF 

LAMFAC-UFJF 

 

Inserção do acadêmico no 

cenário real de prática com 

ênfase na atenção básica desde o 

inicio da formação 

3 Acadêmicos dos cursos 

de Medicina, 

Odontologia, 

Enfermagem e Serviço 

Social 

Isabel Cristina 

Gonçalves Leite 

(Medicina) 
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Saúde da 

família 

Saúde  

 

Integração: Saber e 

fazer a promoção de 

saúde 

 

Construir uma rotina de 

aproximação do acadêmico à 

realidade local da comunidade e 

das unidades de saúde 

3 Famílias de baixa renda 

residentes no 

loteamento Caiçaras II 

do município de Juiz de 

Fora 

Isabel Cristina 

Gonçalves Mendes 

(Medicina)  

 

Oficinas culinárias 

em uma obra social 

do município de Juiz 

de Fora 

Capacitar os indivíduos para a 

escolha, manipulação e 

preparação adequada de 

alimentos 

2 Frequentadores da Obra 

Social Santa Catarina 

OSSC 

Cristiane Gonçalves de 

Oliveira Fialho 

(ICB)  

As relações de 

trabalho da equipe 

com os usuários 

Promover educação permanente 

para o trabalho em saúde e 

promover ações de educação que 

articulem saúde e cidadania 

2 Profissionais de saúde e 

usuários do SUS 

Denise Barbosa de 

Castro Friedrich 

(Enfermagem)  

O ensino e o serviço 

buscando o mesmo 

espaço para a 

realização da 

promoção da saúde 

no Programa de 

Saúde de Família 

Discutir com os profissionais e 

com as famílias inscritas no 

Programa Saúde da Família do 

Bairro Jardim Esperança de Juiz 

de Fora a importância da 

realização de ações conjuntas de 

promoção de saúde 

2 Famílias adscritas no 

Programa Saúde da 

Família do Bairro 

Jardim Esperança de 

Juiz de Fora 

Mariléia Leonel 

(Enfermagem)  

 

Produção de plantas 

medicinais e 

fitoterapia 

Conscientizar os profissionais de 

saúde quanto a implantação 

responsável da fitoterapia e 

conscientizar a população da 

importância do conhecimento 

científico desse processo 

12 Comunidades que 

pleiteiem a implantação 

de hortas medicinais em 

Juiz de Fora e região e a 

implantação da 

fitoterapia no SUS de 

municípios no entorno 

da UFJF 

Daniel Sales Pimenta 

(ICB)  
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Saúde da 

família 

Saúde  

 

 

 

 

Educação em Saúde 

com idosos residentes 

na área de 

abrangência da UAPS 

de Santa Cruz no 

município de Juiz de 

Fora/MG.  

 

Desenvolver ações de 

enfermagem domiciliar segundo 

necessidades primárias dos 

idosos da área de abrangência da 

UAPS Santa Cruz, de Juiz de 

Fora.  

2 Idosos (a partir de 60 

anos), familiares e 

cuidadores dos mesmos, 

dentro da área de 

abrangência da UAPS 

Santa Cruz – JF. 

Monalisa Claudia Maria 

da Silva 

Prevenindo quedas 

em idosos 

Identificar a freqüência de 

pacientes em risco real de 

quedas numa região onde se 

pratica a Estratégia de Saúde da 

Família 

2 Todos os idosos 

(maiores de 60 anos) 

Elenir Pereira de Paiva 

(Enfermagem)  

Nova vida: 

Promovendo a saúde 

junto a indivíduos 

portadores de 

doenças crônicas não 

transmissíveis na 

UAPS de Progresso 

 

Proporcionar espaço de reflexão 

e discussão sobre Hipertensão 

Arterial, Diabetes Mellitus, 

afetividade, importância da 

atividade física e alimentação 

saudável. 

3 Usuários hipertensos 

e/ou diabéticos 

atendidos pela UAPS 

Progresso. 

Marcelo da Silva Alves 

(Enfermagem) 

Fisioterapia 

humanizada 

Levar o conhecimento e a 

prática da fisioterapia para os 

atendimentos de saúde à 

população 

1 Idosos e portadores de 

doenças crônico-

degenerativas e/ou 

incapacitantes de Juiz 

de Fora e região 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB) 

Projeto de extensão 

sabia: saúde bucal do 

infante ao adulto 

 

Integração acadêmico-

população, visando a 

reorientação da formação do 

cirurgião-dentista, assegurando-

lhe uma abordagem integral do 

processo saúde-doença com 

ênfase na atenção básica 

6 16 acadêmicos de 

Odontologia, 8 do 9º 

período e 8 do 10º 

período 

Marília Nalon Pereira 

(Odontologia) 
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Saúde da 

família 

Saúde  

 

 

 

Ampliação do serviço 

de cardiologia 

 

Realizar monitoriamento diário 

dos fatores e variáveis que 

influenciam nos indicadores 

assistenciais e de qualidade do 

HU/UFJF, visando a ampliação 

do Serviço de cardiologia 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora e região; 

usuários do SUS de Juiz 

de Fora 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araujo 

(Medicina) 

Comunidade 

saudável 

Realizar acompanhamento da 

saúde de crianças de 4 a 12 anos, 

em consonância com a estratégia 

de saúde da família e realizar 

práticas educativas de promoção 

da saúde com as crianças, dentro 

do ambiente socioeducativo 

4 Crianças  de 4 a 12 anos 

de famílias cadastradas 

e beneficiadas do 

serviço 

socioassistencial 

prestado pelo  Lar 

Fabiano De Cristo 

Marcio Jose Martins 

Alves 

(Medicina) 

Saúde e 

proteção no 

trabalho 

Trabalho Prevenção de Stress 

para a qualidade de 

vida no trabalho 

 

Realizar um programa de 

prevenção de Stress através de 

exercícios e técnicas de 

relaxamento e do aprendizado de 

novas formas de enfrentamento 

do Stress no ambiente de 

trabalho e fora dele 

0 Trabalhadores do HU 

que se nteressem em 

participar do programa 

independente da forma 

de vínculo empregatício 

que tenham para com a 

instituição.   

Edelvais Keller 

(ICH)  
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Saúde e 

proteção no 

trabalho 

Trabalho Quem cuida do 

cuidador 

Coordenar grupos de reflexão 

com cuidadores profissionais ou 

não-profissionais em instituições 

privadas, governamentais ou 

não-governamentais para 

contribuir com a prevenção da 

síndrome de burnout e redução 

dos fatores geradores de stress 

no cotidiano de trabalho 

6 Cuidadores 

profissionais e não-

profissionais que atuem 

em instituições de saúde 

de Juiz de Fora, que se 

inscreverem 

voluntariamente 

Edelvais Keller 

(ICH) 

Apoio à ação sindical 

bancária na área da 

saúde do trabalhador 

Oferecer suporte ao SINTRAF-

JF na execução de ações 

sindicais na área de saúde do 

trabalhador a partir da discussão 

sobre processo e organização do 

trabalho no setor bancário com 

ênfase na questão do assédio 

moral 

1 Diretoria sindical e 

trabalhadores bancários 

da base SINTRAF-JF  

Ana Lívia de Souza 

Coimbra 

(Serviço Social)  

 

Programa de 

qualidade de vida 

para trabalhadores 

Desenvolver ações de qualidade 

de vida ligadas a novos 

conhecimentos e novas 

tecnologias para a prevenção de 

distúrbios osteomusculares de 

modo a compensar e reduzir a 

carga no ambiente de trabalho 

4 Operadores do posto de 

atendimento Minas – 

Cidadão que atuam no 

atendimento ao cidadão 

no fornecimento de 

informações, 

identificação e 

documentação 

Eduardo de Castro 

Assis 

(Fisioterapia) 
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Saúde e 

proteção no 

trabalho 

Saúde 

 

 

Conversas com 

trabalhadores: 

prevenindo a doença 

e promovendo a 

saúde 

Auxiliar trabalhadores de ramos 

e empresas diversas de Juiz de 

Fora, a estarem refletindo sobre 

suas condições de trabalho e 

processo saúde-doença a que 

estão submetidos e a partir 

dessas reflexões, estimular a 

prevenção das doenças e a 

promoção da saúde nos 

ambientes de trabalho 

3 Trabalhadores de ramos 

diversos em 

atendimento no Centro 

de Referência em Saúde 

do Trabalhador 

(CEREST – JF) 

Rosangela Maria Greco 

(Enfermagem)  

 

Trabalhando a 

qualidade de vida dos 

residentes de 

pediatria do HU / 

UFJF 

Visa o acolhimento ao residente 

de pediatria do HU / UFJF 

0 Residentes em pediatria 

do HU / UFJF, do 1º ao 

4º anos de residência; 1º 

e 2º ano de pediatria 

geral; R3 de gastro e 

neonatologia; e R4 de 

neonatologia 

Ivana Lucia Damasio 

Moutinho 

(Medicina) 

Saúde humana Educação 

 

Prevenindo a 

gravidez não 

planejada e o HIV-

AIDS com 

universitários 

Promover a prevenção das 

doenças sexualmente 

transmissíveis e infecção pelo 

HIV/AIDS na população de 

universitários da UFJF. 

4 Universitários 

matriculados nos cursos 

da UFJF. 

Delmar Gomes 

Teixeira. 

(Direção Clínica/ Hosp. 

Universitário) 
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Socialização da 

Genética: Núcleo de 

Apoio e Orientação 

em Genética: 

NaOrigen 

Implantação do Núcleo de Apoio 

e Orientação em Genética 

(NaOrigen), produzindo 

instrumentos e meios didáticos 

que facilitem a divulgação do 

conhecimento em Genética 

2 Acadêmicos dos cursos 

de saúde da UFJF – GV 

(bolsistas e 

voluntários), 

professores de Biologia 

da rede pública de 

escolas de ensino médio 

de Governador 

Valadares e 

profissionais de saúde 

da Fundação 

Hemominas 

Cibele Velloso 

Rodrigues 

(Biologia / UFJF - GV) 

Aprendendo 

Imunologia 

Incentivar os alunos a conhecer 

a imunologia e se interessar 

pelas áreas de saúde e ciências 

biológicas 

2 Alunos da 7ª e 8ª séries 

do ensino fundamental 

Henrique Couto 

Teixeira 

(ICB) 

Saúde  

 

 

 

 

 

Projeto Extensão Lar 

Fabiano de Cristo / 

Dom Orione / 

Instituto Maria 

Odontologia preventiva e 

educativa, centrada na promoção 

de saúde bucal 

4 Alunos dos quatro 

últimos períodos do 

Curso de Odontologia 

da UFJF, e pacientes 

oriundos do Instituto 

Dom Orione, do Lar 

Fabiano de Cristo e de 

escolas públicas ao 

redor do campus 

Luzia da Gloria Correa 

Coelho 

(Odontologia)  
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Clínica de 

adolescentes 

Atender adequadamente aos 

pacientes adolescentes frente aos 

problemas de saúde bucal da 

população 

4 Adolescentes de 11 a 20 

anos do Lar Fabiano de 

Cristo, do Instituto 

Dom Orione, das 

escolas públicas ao 

redor da UFJF, do 

Seminário Sagrado 

Coração e das cidades 

vizinhas 

Luzia da Gloria Correa 

Coelho 

(Odontologia)  

 

Prevenção da doença 

periodontal ou 

controle da mesma 

em pacientes 

portadores de 

diabetes mellitus 

Melhorar a qualidade de vida 

dos pacientes diabéticos 

atendidos no HU e na Fac. de 

Odontologia da UFJF 

1 Pacientes diabéticos em 

atendimento no HU 

Evandro de Toledo 

Lourenço Junior 

(Odontologia)  

 

Educação em saúde 

oral a paciente 

radioterápico – 

atenção odontológica 

a paciente 

radioterápico 

Realizar ações de educação em 

saúde bucal em pacientes com 

neoplazia na região da cabeça e 

pescoço no pré - tratamento 

radioterápico 

4 Paciente com 

diagnóstico de 

neoplasia na região da 

cabeça e pescoço e com 

indicação de tratamento 

radioterápico 

Marcos Vinicius 

Queiroz de Paula 

(Odontologia)  

 

Atenção à saúde 

bucal de pacientes 

diabéticos, 

hipertensos e com 

doença renal crônica 

Ampliar o atendimento no 

ambulatório da Faculdade de 

Odontologia da UFJF a 

pacientes diabéticos e 

hipertensos além dos pacientes 

com DRC já atendidos nos 

ambulatórios do HIPERDIA do 

NIEPEM 

4 Atender a demanda do 

HIPERDIA do Governo 

do Estado de Minas 

Gerais 

Eduardo Machado 

Vilela 

(Odontologia)  
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Atendimento a 

pacientes portadores 

de anomalias 

crâniomaxilofaciais 

Viabilizar atendimento 

especializado a pacientes 

portadores de anomalias 

crâniomaxilofaciais 

1 Egressos de programas 

de residência em 

Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço, Cirurgia e 

Traumatologia 

bucomaxilofacial, 

Cirurgia Plástica e 

Reparadora e 

Otorrinolarin-gologia 

Lucas Nardelli 

Monteiro de Castro 

(Odontologia)  

 

Serviço especial em 

cirurgia oral 

Atender pacientes com 

necessidades de cirurgias 

complexas que não podem ser 

realizadas nas clínicas 

2 Pacientes carentes, 

alunos e funcionários da 

UFJF, população dos 

bairros vizinhos e 

pacientes encaminhados 

pelas UBS 

Neuza Maria Souza 

Picorelli Assis 

(Odontologia)  

 

Doação de órgãos: 

informação para 

conscientização 

Obter subsídios para propor 

campanhas a fim de aumentar o 

número de doadores de órgãos 

no Brasil e promover 

esclarecimentos e orientações 

0 Estudantes da terceira 

série do ensino médio 

de escolas de Juiz de 

Fora 

Fernando Mendonça 

Vidigal 

(Medicina)  

Saber saúde em Juiz 

de Fora 

--- 2 --- Maria Teresa 

Bustamante Texeira 

(Medicina)  

Liga de Hipertensão: 

atendimento 

ambulatorial ao 

paciente hipertenso: 

uma abordagem 

multidisciplinar 

Aumentar a adesão ao 

tratamento através do vínculo do 

hipertenso com a equipe e a 

acessibilidade às informações 

 Pacientes portadores de 

hipertensão arterial do 

SUS 

Rogério Baumgratz de 

Paula 

(Medicina)  
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Grupo de sala de 

espera: uma 

estratégia de 

acolhimento no 

processo de adesão 

ao tratamento 

Disponibilizar, aos usuários 

portadores de DRC, apoio 

profissional e esclarecimento 

sobre o tratamento 

medicamentoso e não-

medicamentoso 

1 Pacientes atendidos no 

Programas de Atenção 

Integral ao Doente 

Renal Crônico do 

Serviço de Nefrologia 

do HU / UFJF 

Rogério Baumgratz de 

Paula 

(Medicina)  

 

Atenção às crianças 

portadoras de 

disfunção no trato 

urinário e de bexiga 

neuroganica 

Proporcionar atendimento e 

acompanhamento psicológico e 

assistência social a crianças e 

familiares 

1 Crianças carentes 

portadoras de disfunção 

no trato urinário inferior 

e de bexiga neurogênica 

Jose Murillo Bastos 

Netto 

(Medicina)  

 

Atenção às crianças 

portadoras de enurese 

noturna 

Proporcionar atendimento, 

acompanhamento psicológico e 

assistência social a crianças e 

familiares 

2 Crianças portadoras de 

enurese noturna 

Jose Murillo Bastos 

Netto 

(Medicina)  

 

Treinamento de 

leigos em suporte 

básico à vida 

Capacitar leigos em suporte 

básico à vida e no uso do 

Desfibrilador Externo 

Automático 

4 Funcionários, corpo 

docente e discente da 

UFJF 

Helio Lima de Brito 

Junior 

(Medicina)  

Fala mulher: uma 

proposta 

interdisciplinar de 

educação e saúde 

Propiciar um maior acesso à 

informação e contribuir no 

processo de recuperação das 

usuárias internadas, bem como 

no processo de prevenção e 

promoção da saúde, visando a 

qualidade de vida e contribuindo 

para a consolidação de um 

conceito ampliado de saúde 

--- Mulheres internadas na 

Enfermaria Medicina de 

Mulheres do HU/UFJF 

e seus acompanhantes 

Auta Iselina Stephan de 

Souza 

(Serviço Social) 
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DST / AIDS: na mira 

da prevenção 

Propiciar discussões de gênero, 

facilitando o diálogo sobre 

sexualidade, proporcionando 

informações qualificadas sobre 

as DST’s/AIDS. 

--- Usuários com idade 

superior a 13 anos 

internados na 

enfermaria da Medicina 

de Homens (MH) do 

HU/UFJF e seus 

respectivos 

acompanhantes 

Auta Iselina Stephan de 

Souza 

(Serviço Social) 

Atenção 

interdisciplinar aos 

pacientes em controle 

de hanseníase: uma 

proposta de educação 

para saúde 

Contribuir, através de trabalhos 

educativos, para a discussão do 

usuário e seus familiares sobre 

questões relacionadas ao 

processo saúde-doença-cura 

5 Usuários que estão ou 

estiveram em controle 

da hanseníase e seus 

familiares 

Auta Iselina Stephan de 

Souza 

(Serviço Social) 

Momento cirúrgico: 

uma perspectiva de 

atuação 

interdisciplinar 

Desenvolver o processo de 

Educação em Saúde, garantindo 

ao público alvo, o acesso às 

informações de saúde, tornando-

os capazes tanto de contribuir 

como sujeitos em seu processo 

de saúde-doença, quanto 

multiplicadores dos conteúdos 

trabalhados 

--- Usuários, 

acompanhantes e, 

quando possível, 

funcionários da 

Enfermaria Cirúrgica de 

homens e de mulheres 

do HU/UFJF  

 

 

Auta Iselina Stephan de 

Souza 

(Serviço Social) 
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Atenção integral e 

interdisciplinar à 

saúde da mulher 

climáterica no 

Hospital 

Universitário, através 

de práticas de 

prevenção de doenças 

e promoção à saúde 

Trabalhar a promoção à saúde 

através de grupos de educação 

em saúde visando despertar 

auto-estima, auto-cuidado e 

noções de cidadania e direito nos 

participantes 

2 Mulheres climatéricas 

atendidas no projeto 

PROSSEGUIR 

Álvaro Fernando 

Polisseni 

(Medicina)  

 

Viver melhor: 

assistência integral às 

mulheres no 

climatério 

Trocar informações e fornecer 

conhecimentos a respeito da 

ocorrência da menopausa e as 

conseqüências da deficiência 

estrogênica dessa fase 

1 Mulheres de 40 a 65 

anos que freqüentam o 

HU/CAS e comunidade 

em geral 

Álvaro Fernando 

Polisseni 

(Medicina)  

 

Acompanha-mento, 

educação e prevenção 

em diabetes mellitus 

Assistência integral e 

multidisciplinar, na área da 

saúde, aos indivíduos portadores 

de diabetes mellitus 

9 Pacientes portadores de 

diabetes mellitus e seus 

familiares atendidos nos 

ambulatórios do 

HU/UFJF 

Monica Barros Costa 

(Medicina)  

 

Atendimento 

multidisciplinar a 

portadores de 

obesidade e síndrome 

metabólica 

Fornecer suporte ao paciente 

obeso através de atendimento 

multiprofissional 

4 Paciente portadores de 

obesidade e síndrome 

metabólica atendidos no 

NIEPEN e no 

Ambulatório de 

Endocrinologia do 

HU/UFJF 

Monica Barros Costa 

(Medicina)  

 

Liga Acadêmica de 

Endocrinologia e 

Metabologia da UFJF 

Oferecer à população da 

microrregião de Juiz de Fora 

assistência em saúde, com 

ênfase no atendimento das 

doenças endócrinas e 

metabólicas 

5 Indivíduos portadores 

de doenças endócrinas 

que procurem 

atendimento no 

HU/UFJF 

Monica Barros Costa 

(Medicina) 
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Fisioterapia em 

doente renal crônico 

 

Possibilitar melhora na 

qualidade de vida e da 

capacidade funcional dos 

pacientes atendidos 

5 Pacientes portadores de 

doença renal crônica em 

hemodiálise do 

HU/CAS 

Helton Geraldo 

Magalhães 

(Medicina)  

 

Educação e atenção 

em saúde 

 

Atendimento odontológico 

(atenção primaria) implicando 

em atenção em saúde e no 

incentivo a ações preventivas 

4 Crianças, adultos e 

famílias dos pacientes 

atendidos 

Aldemir Negrão 

Martins Filho 

(Medicina)  

Projeto de extensão 

em doenças 

pulmonares 

Atendimento especializado a 

população portadora de doenças 

pulmonares 

4 Portadores de doenças 

pulmonares, estudantes 

de medicina, residentes 

de clinica médica e de 

pneumologia 

Julio Cesar Abreu de 

Oliveria 

(Medicina)  

 

Fibrose cística: 

Interdisciplinaridade  

no centro de 

referência 

Vivenciar e aprender a atuar em 

ambiente interdisciplinar 

complexo  

2 Estudantes da área de 

medicina, enfermagem, 

fisioterapia, nutrição, 

serviço social, 

psicologia e bioquímica 

Marta Cristina Duarte 

(Medicina) 

Inaloterapia para 

pacientes com fibrose 

cística 

Prestar atendimento integral às 

crianças com diagnóstico 

positivo para fibrose cística 

através de atividades realizadas 

em grupos de inaloterapia 

2 Pais e crianças 

atendidas no Centro de 

Referência de Juiz de 

Fora- MG. Localizado 

no Hospital 

Universitário /Unidade 

Dom Bosco 

Marta Cristina Duarte 

(Medicina) 

Ambulatório da liga 

pré-renal: experiência 

de atendimento 

multidisciplinar ao 

doente 

Realizar testes diagnósticos 

confirmatórios da doença renal 

crônica e oferecer orientação 

multidisciplinar relativa a vida 

saudável ao paciente renal 

3 População adulta de 

ambos os sexos 

Marcus Gomes Bastos 

(Medicina)  
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Liga Cidades Rastrear a Doença Renal 

Crônica (DRC) na comunidade; 

encaminhar os indivíduos com 

suspeita de DRC à Unidade 

Básica de Saúde (UBS) mais 

próxima a sua residência; e 

esclarecer a comunidade sobre a 

DRC 

1 Comunidade das 

cidades onde serão 

realizados as 

campanhas do Projeto 

Liga Cidades 

Marcus Gomes Bastos 

(Medicina)  

Cuidar Santos 

Dummont 

Promover conscientização da 

população quanto à prevenção 

das doenças renais e a um 

melhor tratamento dos já doentes 

1 Indivíduos adultos que 

residem no bairro 

Santos Dummont – Juiz 

de Fora 

Marcus Gomes Bastos 

(Medicina)  

 

Campanha Previna-se Rastrear a DRC em Juiz de Fora, 

encaminhar os indivíduos com 

suspeita de DRC à UBS mais 

próxima de sua casa e esclarecer 

a comunidade sobre DRC 

1 Frequentadores da 

UFJF maiores de 18 

anos 

Marcus Gomes Bastos 

(Medicina)  

HIPERDIA Minas 

para o tratamento da 

hipertensão arterial, 

diabetes e doença 

renal 

Prestar assistência especializada 

aos pacientes portadores de 

hipertensão arterial, diabetes 

mellitus e doença renal crônica 

mais complexos 

0 Pacientes do SUS com 

hipertensão arterial, 

diabetes mellitus e 

doença renal crônica 

que preencheram os 

critérios de 

encaminhamento 

estabelecidos pela 

Coordenação Estadual 

do HIPERDIA Minas 

Marcus Gomes Bastos 

(Medicina) 
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Intervenção 

Nutricional em 

famílias de crianças 

desnutridas 

Capacitar membros da 

comunidade para conhecimento 

sobre alimentos adequados a 

situações fisiológicas e 

patológicas cujo risco ou 

prognostico esteja relacionados a 

questões nutricionais 

3 Crianças desnutridas e 

familiares 

acompanhados em UBS 

a ser relacionada 

oportunamente 

Helena de Oliveira 

(Medicina)  

 

Ações em centro de 

atenção psicossocial 

Desenvolver novas estratégias 

assistenciais dentro da proposta 

de um CAPS 

1 Usuários e familiares do 

CAPS HU-UFJF 

André Lucio Pinto 

Coelho Stroppa 

(Medicina)  

Assistência integrada 

aos acompanhantes 

das crianças 

internadas nas 

enfermarias de 

pediatria do 

HU/UFJF 

Promover a humanização do ato 

assistencial por meio da 

promoção da saúde no ambiente 

hospitalar 

7 Acompanhantes das 

crianças  internadas nas 

enfermarias de pediatria 

do HU/UFJF 

José Nalon de Queiroz 

(Medicina)  

 

Neurologia na sala de 

espera 

Promover a conscientização 

sobre as doenças neurológicas e 

facilitar a condução do 

atendimento e tratamento 

neurológicos 

13 Usuários do Serviço de 

Neurologia do HU - 

UFJF 

Marcelo Maroco 

Cruzeiro 

(Medicina)  

 

Atendimento 

especializado em 

epilepsia a 

comunidade 

Assistência médica especializada 

em epilepsia 

0 Portadores de epilepsia 

agendados, a partir de 

encaminhamento 

médico, no HU/UFJF 

Marcelo Maroco 

Cruzeiro 

(Medicina)  
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Campanhas de 

educação quanto ao 

uso de dispositivos de 

retenção infantil 

como forma de 

reduzir lesões e 

óbitos das crianças 

em acidentes 

automobilísticos 

Apresentar à população de Juiz 

de Foras as normas de segurança 

para transportar as crianças em 

automóveis 

0 Pedestres e condutores 

do centro da cidade de 

Juiz de Fora 

Andréia Aparecida de 

Miranda Ramos 

(Medicina)  

 

Promovendo uma 

alimentação saudável 

Avaliar o estado nutricional e 

hábitos alimentares de 

estudantes e cantineiros que 

serão submetidos a exames 

laboratoriais e clínicos 

6 Alunos e familiares de 

5 escolas da região 

nordeste do município 

de Juiz de Fora 

Andréia Aparecida de 

Miranda Ramos 

(Medicina)  

 

Promoção de saúde 

nos municípios de 

pequeno e médio 

porte assistidos pelo 

internato rural de 

faculdade de 

Medicina da UFJF 

Atuar em prevenção primária 

através da promoção de saúde, 

em populações adstritas às 

Unidades de Atenção Primária 

de municípios atendidos pelo 

estágio rural da FAMED-UFJF, 

abordando fatores de risco para 

os principais agravos em saúde e 

hábitos de vida saudável 

0 Grupos específicos a 

partir da população 

atendida pelas Unidades 

de Atenção Primária de 

municípios atendidos 

pelo estágio rural da 

FAMED-UFJF de 

acordo com as 

peculiaridades locais e 

priorizando os grupos 

mais vulneráveis 

Andréia Aparecida de 

Miranda Ramos 

(Depto de Saúde 

Coletiva) 

Levantamento 

Comunitário e 

Territorialização das 

Unidades Básicas de 

Saúde do entorno do 

campus 

Melhorar a qualidade de vida da 

população local e contribuir para 

organização das ações básicas de 

saúde na região 

8 População da região 

sanitária de São Pedro e 

a população das áreas 

abrangidas pelo 

componente clínico do 

projeto 

Márcio Jose Martins 

Alves 

(Medicina)  
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Projeto de 

conscientização sobre 

o câncer infantil 

Orientar os pacientes infantis e 

seus responsáveis a fim de 

propiciar educação em saúde, 

facilitar o diagnóstico precoce e 

diminuir implicações clínicas do 

câncer infatil 

1 Crianças e seus 

respectivos 

responsáveis cujo 

serviço de referencia 

são as UBS de Juiz de 

Fora, CASS,  HU – 

UFJF e Fundação 

Ricardo Moysés Junior 

Ângelo Atalla 

(Medicina)  

 

Projeto Policitemia 

Vera: estudo dos 

familiares dos 

pacientes com 

policitemia vera em 

risco para expressão 

da doença 

Contribuir para melhorar o 

diagnóstico, a classificação e a 

terapêutica de pacientes com 

Policemia Vera do SUS e 

estudar os familiares dos 

pacientes com Policitemia Vera 

em risco para expressão da 

doença no SUS  

4 Pacientes portadores de 

neoplasia 

mieloproliferativa 

Angelo Atalla 

(Medicina) 

Campanha de 

captação e 

cadastramento de 

doadores de medula 

óssea da zona da 

mata de Minas Gerais 

Mobilizar número significativo 

de doadores de medula óssea, 

visando aumentar os cadastros 

tipados para HLA no Banco de 

Dados integrado ao REDOME 

2 Pessoas com 18 a 55 

anos 

Angelo Atalla 

(Medicina) 

Follow-up de recém 

nascidos de alto risco 

Identificação precoce de 

incapacidade do desenvolvimen- 

to neuropsicomotor e 

encaminhamento a serviços 

especializados 

3 Lactentes nascidos com 

peso abaixo de 1.500 

gramas 

Jaqueline da Silva 

Fronio 

(Fisioterapia) 
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Educação pelo 

trabalho para a saúde 

nas redes de atenção 

primária à saúde no 

município de Juiz de 

Fora 

Desenvolver atividades 

acadêmicas e troca de 

experiências entre a academia e 

serviço com padrões de 

excelência, utilizando grupos 

tutoriais, enfatizando a 

interdisciplinaridade, a atuação 

coletiva e a integração ensino-

serviço 

36 Pessoas das áreas de 

cobertura e 

profissionais dos pontos 

de atenção envolvidos 

com a proposta, alunos 

e professores dos cursos 

da área de saúde da 

UFJF 

Jaqueline da Silva 

Frônio 

(Fisioterapia) 

Comitê de ética em 

pesquisa HU – CAS e 

a comunidade 

Desenvolver atividades que 

promovam a reflexão da 

população alvo sobre os valores 

da pesquisa 

2 Comunidade acadêmica 

e profissionais da saúde 

da cidade e região 

Ângela Maria Gollner 

(Medicina) 

 

A patologia e a 

comunidade 

assistencial usuária 

do HU 

Divulgar as atividades 

desenvolvidas pelo serviço de 

patologia, padronizar suas 

atividades e tornar conhecida a 

especialidade 

2 Médicos, professores, 

acadêmicos de 

Medicina, técnicos e 

usuários do sistema de 

saúde que utilizam o 

atendimento do SAPC 

no HU 

Ângela Maria Gollner 

(Medicina) 

 

Tirando os estigmas 

da radioterapia frente 

ao paciente 

oncológico 

Esclarecer aos pacientes 

oncológicos,  assistidos no 

Centro de Atenção de Saúde do 

HU/UFJF, que terão indicação 

de radioterapia em algum 

momento do tratamento, sobre 

todas as informações acerca do 

tratamento radioterápico 

2 Pacientes oncológicos 

assistidos no Centro de 

Atenção de Saúde do 

HU/UFJF com 

indicação de 

radioterapia em algum 

momento do tratamento 

Ângela Maria Gollner 

(Medicina) 

 

Índice tornozelo-

braço 

Detectar na população atendida 

pelo SUS a presença de doença 

arterial periférica e seus fatores 

de risco 

3 Pacientes atendidos 

pelo SUS em Juiz de 

Fora 

Marcius Marques 

Nogueira 

(Medicina) 
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Projeto de extensão 

de intervenção 

cirúrgica 

Possibilitar ao aluno de medicina 

a participação como integrante 

ativo das atividades de centro 

cirúrgico 

2 Pacientes que irão 

realizar o procedimento 

de cirurgia vascular nos 

hospitais Monte Sinai e 

HU-UFJF 

Marcius Marques 

Nogueira 

(Medicina) 

Limites da atuação do 

estudante de 

Medicina no 

atendimento cirúrgico 

ambulatorial em 

unidade secundária 

de saúde de Juiz de 

Fora 

Contribuir na promoção da 

saúde da população, melhor 

atendendo a parcela que procura 

o serviço de pequenas cirurgias 

no PAM Marechal de Juiz de 

Fora 

2 População de Juiz de 

Fora e regiões vizinhas 

que são encaminhadas 

ao setor de pequenas 

cirurgias no PAM 

Marechal de Juiz de 

Fora 

Carlos Augusto Gomes 

(Medicina) 

 

A educação como 

remédio contra os 

riscos da autome-

dicação 

Orientar a população quanto aos 

riscos da automedicação e 

caracterizar os problemas do uso 

inadequado de medicamentos 

6 Usuários que estarão 

aguardando 

atendimento 

ambulatorial na sala de 

espera das UAPS 

Ronald Kleinsorge 

Roland 

(Medicina) 

 

Linfoma: buscando a 

conscientização 

Conscientizar a população 

juizforana para a existência do 

Linfoma e sua sintomatologia na 

tentativa de realizar o 

diagnóstico precoce 

3 População de Juiz de 

Fora de um modo geral 

Abrahão Ellias Hallack 

Neto 

(Medicina) 

Roda de conversa 

com gestantes e 

crianças 

Discutir os direitos da mulher, 

colaborar com sua sobrevivência 

na dimensão biológica e ampliar 

seu conhecimento sobre o ser 

mulher 

2 Gestantes atendidas 

pelo grupo São José – 

Catedral Metropolitana 

de JF 

Sueli Maria dos Reis 

Santos 

(Enfermagem)  
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Consulta de 

enfermagem para o 

autocuidado após a 

alta hospitalar 

Realizar consultas de 

enfermagem com paciente, 

familiares ou cuidadores 

seguidas de seções de orientação 

educativa e ensino do 

autocuidado 

2 Adultos ou idosos 

residentes em Juiz de 

Fora ou em cidades que 

compõem a região de 

abrangência do HU-

CAS / UFJF, que 

recebam alta do HU 

Edna Aparecida 

Barbosa de Castro 

(Enfermagem)  

 

Fisioterapia em 

gineco-obstetrícia e 

urologia 

Tratar as alterações 

ginecológicas, obstétricas, 

mastológicas e/ou urológicas dos 

pacientes encaminhados ao 

ambulatório de Fisioterapia 

Gineco-Obstétrica e Urológica 

3 Acadêmicos das áreas 

de Fisioterapia e 

Administração 

Simone Meira Carvalho 

(Fisioterapia)  

 

De peito aberto: 

programa de 

prevenção e 

acompanhamento 

integrado no câncer 

de mama CAS-

HU/UFJF 

Estimular a conscientização das 

mulheres quanto à importância 

da detecção precoce do câncer 

de mama 

5 Mulheres atendidas no 

ambulatório de 

mastologia na 

enfermaria e usuários 

do CAS-HU 

Simone Meira Carvalho 

(Fisioterapia)  

 

Viva Vida HU/UFJF Oferecer o atendimento 

especializado nas áreas de saúde 

sexual e reprodutiva e 

atendimento a criança de risco 

10 Toda a comunidade 

local e da macroregião 

do entorno 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

PRO HOSP 

HU/UFJF 

Consolidar a oferta da atenção 

hospitalar do HU/UFJF nos 

pólos macro e microrregionais 

de Juiz de Fora 

10 População da 

macrorregião de Juiz de 

Fora 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Ouvindo para ajudar Realizar visitas diárias aos leitos 

das enfermarias para ouvir as 

necessidades dos pacientes 

12 Discentes dos cursos de 

saúde da UFJF 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 
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Sistema de Gestão de 

Estoques Eficiente de 

Materiais 

Farmacêuticos 

Manter um fornecimento 

adequado, minimizar custos e 

manter excelência nos serviços 

do hospital 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do SUS 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Ações Preventivas 

nos Projetos na Área 

de Carpintaria 

Inspecção, manutenção 

preventiva e reparos nas 

instalações. 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Ações Preventivas 

nos Projetos na Área 

de Alvenaria 

Inspecção, manutenção 

preventiva e reparos nas 

instalações. 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Ações Preventivas 

nos Projetos na área 

Hidráulica e Esgotos. 

Inspecção, manutenção 

preventiva e reparos nas 

instalações. 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Ações Preventivas 

nos Projetos na área 

Elétrica 

Inspecção, manutenção 

preventiva e reparos nas 

instalações. 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Ações Preventivas 

nos Projetos na área 

Mecânica 

Inspecção, manutenção 

preventiva e reparos nas 

instalações. 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 
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Novo Hospital 

Universitário da 

UFJF 

Promover ações de formação, 

suporte e desenvolvimento 

institucional visando o 

funcionamento do novo Hospital 

Universitário. 

50 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Consolidação do 

Setor de Engenharia 

Clínica no Hospital 

Universitário 

Os serviços de manutenção 

deverão estar disponíveis 24 

horas do dia, 365 dias do ano 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação da ETE Implantação da ETE – Estação 

de Tratamento de Efluentes no 

HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação da 

Lavanderia 

Implantação da Lavanderia no 

HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 
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Implantação da 

Unidade Coronariana 

Implantação da Unidade 

Coronariana no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação da 

Unidade de 

Deformidades Faciais 

Implantação da Unidade de 

Deformidades Faciais no HU-

UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação da 

Maternidade 

Implantação da Maternidade no 

HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 
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Implantação da UTI 

Neonatal 

Implantação da UTI Neonatal no 

HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação da UTI 

Pediátrica 

Implantação da UTI Pediátrica 

no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação do 

Centro de Queimados 

Implantação do Centro de 

Queimados no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 
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Implantação do 

Centro de Parto 

Natural 

Implantação do Centro de Parto 

Natural no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação do CTI 

Cirúrgico 

Implantação do CTI Cirúrgico 

no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação do 

Laboratório de 

Terapia Celular 

Implantação do Laboratório de 

Terapia Celular no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 
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Implantação do 

Serviço de 

Emergência 

Implantação do Serviço de 

Emergência no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação do 

Serviço de 

Hemodinâmica 

Implantação do Serviço de 

Hemodinâmica no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 

Implantação do 

Serviço de Oncologia 

Implantação do Serviço de 

Oncologia no HU-UFJF 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

Gestores públicos e 

Conselheiros 

municipais de saúde de 

Juiz de Fora; usuários 

do SUS de Juiz de Fora 

e região 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 
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Sistema de Gestão de 

Estoques Eficientes 

de Materiais Médico-

Hospitalares 

Manter o fornecimento 

adequado dos produtos médico-

hospitalares, minimizar custos e 

manter a qualidade e a 

excelência nos serviços do 

hospital 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 

Ampliação do 

Serviço de 

Neurologia 

Realizar monitoramento diário 

dos fatores e variáveis que 

influenciam nos indicadores de 

assistência e de qualidade do 

HU/UFJF, visando a ampliação 

do Serviço de Neurologia 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 
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Ampliação do 

Serviço de Nutrição e 

Dietética 

Realizar monitoramento diário 

dos fatores e variáveis que 

influenciam nos indicadores de 

assistência e de qualidade do 

HU/UFJF, visando a ampliação 

do Serviço de Nutrição e 

Dietética 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 

Ampliação do 

Serviço de Ortopedia 

Realizar monitoramento diário 

dos fatores e variáveis que 

influenciam nos indicadores de 

assistência e de qualidade do 

HU/UFJF, visando a ampliação 

do Serviço de Ortopedia 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 
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Ampliação do 

Serviço de Recepção 

Realizar monitoramento diário 

do número de usuários, fluxo de 

informações e qualidade do 

atendimento do HU/UFJF, 

visando a ampliação do Serviço 

de Recepção 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 

Ampliação do 

Serviço de Transporte 

Realizar monitoramento diário 

dos pedidos de serviço ao setor 

de transportes do HU/UFJF, 

visando elaborar alternativas 

para a do Serviço de Transporte 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 
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Ampliação do 

Serviço de 

Endoscopia 

Realizar monitoramento diário 

dos fatores e variáveis que 

influenciam nos indicadores de 

assistência e de qualidade do 

HU/UFJF, visando a ampliação 

do Serviço de Endoscopia 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 

Ampliação do 

Serviço de Nefrologia 

Realizar monitoramento diário 

dos fatores e variáveis que 

influenciam nos indicadores de 

assistência e de qualidade do 

HU/UFJF, visando a ampliação 

do Serviço de Nefrologia 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 
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Ampliação do 

Serviço de Imagem 

Realizar monitoramento diário 

dos fatores e variáveis que 

influenciam nos indicadores de 

assistência e de qualidade do 

HU/UFJF, visando a ampliação 

do Serviço de Imagem 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 

Ampliação do 

Serviço de Cirurgia 

(Centro Cirúrgico) 

Realizar monitoramento diário 

dos fatores e variáveis que 

influenciam nos indicadores de 

assistência e de qualidade do 

HU/UFJF, visando a ampliação 

do Serviço de Cirurgia (Centro 

Cirúrgico) 

2 Alunos, residentes, 

servidores, 

pesquisadores e 

professores da UFJF; 

gestores públicos na 

área de saúde de Juiz de 

Fora e região; 

conselheiros municipais 

de saúde de Juiz de 

Fora; e usuários do 

Sistema Único de Saúde 

de Juiz de Fora e região 

Dimas Augusto 

carvalho de Araujo 

(Medicina) 

Rastreamento e 

prevenção hepatites 

virais na zona da 

mata mineira 

 

Divulgar informações sobre a 

hepatite crônica e os problemas 

que ela pode acarretar para a 

saúde humana 

2 Pessoas maiores de 18 

anos moradores da zona 

da mata mineira sem 

diagnóstico prévio de 

hepatite crônica viral 

Fábio Heleno de Lima 

Pace 

(Direção Clínica/ Hosp. 

Universitário)  
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Ambulatórios de 

Acupuntura 

Utilizar a acupuntura no 

tratamento de morbidades de 

cunho físico e/ou emocional, 

objetivando a reabilitação do 

doente, melhorando assim, a sua 

qualidade de vida 

1 Moradores dos bairros 

do entorno da UFJF e 

demais pessoas que 

procurarem os serviços 

João batista Picinini 

(ICB) 

As terapias não 

convencionais na 

atenção primária 

Difundir o conhecimento acerca 

das terapias não convencionais 

1 Moradores dos bairros 

do entorno do campus e 

demais pessoas que 

procurarem os serviços 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB)  

 

Ambulatórios de 

fitoterapia 

Aplicar a fitoterapia no âmbito 

da atenção primaria levando 

atendimento gratuito aos 

segmentos mais carentes das 

comunidade que constituem o 

entorno do campus da UFJF 

1 Moradores dos bairros 

do entorno do campus e 

demais pessoas que 

procurarem os serviços 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB)  

 

As terapias não-

convencionais na 

geriatria 

Melhoria da qualidade de vida 

de idosos atendidos em 

ambulatórios e moradores de 

instituições asilares parceiras da 

cidade de Juiz de Fora 

2 Pacientes geriátricos 

ambulatoriais e idosos 

moradores de 

instituições asilares de 

Juiz de Fora 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB)  

 

Terapias corporais 

em geriatria 

 

Levar o conhecimento e a 

prática das Terapias Corporais 

para os atendimentos de saúde a 

população 

1 Idosos e portadores de 

doenças crônico-

degenerativas e/ou 

incapacitantes de Juiz 

de Fora e região 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB)  
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Terapias não 

convencionais e 

acompanhamento 

clínico em oncologia 

Fazer o acompanhamento clínico 

dos pacientes assistidos pela 

instituição e proporcionar 

atendimento visando uma 

melhor qualidade de vida e 

minimizando possíveis 

intercorrências relacionadas ou 

não com o diagnóstico  

1 Pacientes com 

neoplasias assistidos 

pelo Instituto Casa Vida 

e aqueles que vierem 

procurar nossos 

serviços 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB)  

 

Feiras de saúde Realizar campanhas de 

prevenção e diagnostico precoce 

de doenças 

2 Moradores de bairros 

assistidos pelas feiras 

de saúde e pela ABAN 

no município de Juiz de 

Fora e cidades vizinhas 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB)  

 

Naturopatia Visa o emprego de práticas 

totalmente naturais na 

compreensão, tratamento e 

diagnóstico de doenças e o 

aprofundamento nos 

mecanismos etiogênicos do 

processo saúde-doença 

1 Habitantes do entorno 

do campus, terceira 

idade e internos de 

instituições 

filantrópicas e demais 

interessados 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB)  

 

Uso e abuso de 

drogas – o mal que 

elas causam 

Melhor conhecimento para o 

público alvo acerca do uso de 

drogas lícitas e ilícitas, visando a 

conscientização e auxiliando seu 

desenvolvimento biopsicossocial 

2 Adolescentes entre 12 e 

18 anos matriculados 

em escolas parceiras, 

seus pais, professores e 

funcionários das escolas 

e moradores das 

comunidades onde 

serão realizadas as 

feiras de saúde 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB)  
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Laboratório de 

Fitoterapia: 

preparações 

fitofarmacológicas 

Permitir a pesquisa e produção 

de medicamentos fitoterápicos 

na UFJF e com isso, possibilitar 

o acesso às plantas medicinais e 

aos medicamentos fitoterápicos 

pela população 

1 População do entorno 

do campus e 

comunidade 

universitária 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB) 

Ambulatórios de 

Homeopatia 

Proporcionar aos acadêmicos da 

área da saúde o contato com esta 

especialidade médica 

1 População atendida 

pelas clínicas 

conveniadas com o 

projeto 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB) 

PROPLAMED – 

Programa de Plantas 

Medicinais da UFJF 

Difundir conhecimentos acerca 

de plantas e suas utilizações 

como alimento ou preparações 

medicinais para a sociedade 

0 Bairros do entorno do 

Campus da UFJF, 

cidades vizinhas e 

população atendida 

pelos parceiros do 

PRPLAMED - UFJF 

João Batista Picinini 

Teixeira 

(ICB) 

Ambulatórios de 

Antroposofia 

Permitir aos acadêmicos de 

Medicina, Enfermagem, 

Odontologia, Farmácia e 

Psicologia o contato com a 

medicina Antroposófica e de 

como atuar na sociedade por 

meio desta Terapia Não 

Convencional 

1 População da cidade de 

Juiz de Fora pacientes 

so serviço de 

Dermatologia do 

HU/UFJF 

João Batista Picinini 

(ICB) 

Terapias 

Ocupacionais: a 

Musicoterapia e a 

Arteterapia como 

auxiliares na 

promoção e melhoria 

da qualidade de vida 

 

Promover a difusão da 

musicoterapia e da arteterapia 

1 Pacientes dos diversos 

parceiros do 

Proplamed/TNC 

conveniados em 

ONG’s, abrigos, escolas 

e ambulatórios de TNC 

João Batista Picinini 

(ICB) 
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TNC em Medicina 

Coletiva e Social: a 

interdisciplinaridade 

e intersetorialidade 

em extensão 

universitária 

Desenvolver atividades de 

promoção de saúde, noções de 

trabalho em equipe 

multidisciplinar e despertar no 

aluno o interesse pela prática da 

pesquisa científica 

2 Pacientes dos diversos 

parceiros do 

Proplamed/TNC 

conveniados em 

ONG’s, abrigos, escolas 

e ambulatórios de TNC 

João Batista Picinini 

(ICB) 

Educação em Saúde: 

uma visão em 

práticas integrativas e 

complementares 

Visa a promoção da saúde 

através de atividades preventivas 

e educadoras que buscam uma 

consciência crítica das pessoas 

visando torná-las conscientes de 

si mesmas, do seu corpo e da 

realidade que vivenciam, 

envolvendo-as com o 

melhoramento da qualidade de 

vida e com o exercício da 

cidadania 

1 Crianças, adolescentes e 

população em geral de 

áreas de maior 

vulnerabilidade social 

João Batista Picinini 

(ICB) 

Histopatologia da 

pele 

Oferecer consultoria em exame 

histopatológicos de biópsias de 

pele realizados no Laboratório 

de Anatomopatologia e 

Citopatologia (LAC) 

1 Alunos de graduação e 

pós-graduação da UFJF 

Maria Christina 

Marques Nogueira 

Castanon 

(ICB) 

Apoio ao diagnostico 

clínico-

histopatológico das 

doenças cutâneas 

 

Fornecer consultoria clínica-

histopatológica à pacientes 

atendidos na Clínica Lana 

1 Alunos de graduação e 

pós-graduação da UFJF 

Maria Christina 

Marques Nogueira 

Castanon 

(ICB) 

Projeto Nutriação 

 

Informar e sugerir mudanças no 

hábito alimentar à população de 

Juiz de Fora 

1 População de Juiz de 

Fora 

Ana Paula Carlos 

Cândido Mendes 

(ICB) 
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Identificação e 

prevenção de 

transtornos 

alimentares em 

adolescentes 

 

Identificar e prevenir os 

distúrbios de imagem corporal e 

comportamentos favoráveis para 

desencadear anorexia e bulimia 

nervosas em adolescentes 

1 Adolescentes de 15 a 18 

anos matriculados na 

Escola Sebastião Patrus 

De Souza de Juiz de 

Fora 

Ana Paula Carlos 

Cândido Mendes 

(ICB) 

Elaboração e difusão 

de material de 

orientação nutricional 

 

Elaborar materiais educativos 

que auxiliem a orientação 

nutricional de crianças e 

adolescentes matriculados em 

escolas do ensino fundamental 

de Juiz de Fora 

2 Estudantes do ensino 

fundamental das escolas 

públicas e privadas da 

área urbana de Juiz de 

Fora 

Ana Paula Carlos 

Cândido Mendes 

(ICB) 

Prevenção primaria e 

secundaria de fatores 

de risco 

cardiovasculares 

 

Identificar precocemente os 

riscos cardiovasculares na 

população escolar (7 a 14 anos) 

a fim de reduzir a morbi-

mortalidade por essas doenças 

na vida adulta 

2 Estudantes do ensino 

fundamental das escolas 

públicas e privadas de 

Juiz de Fora 

Ana Paula Carlos 

Cândido Mendes 

(ICB) 

Educação nutricional 

como forma de 

intervenção 

 

Desenvolver e aplicar técnicas 

de educação nutricional em 

crianças com vistas à melhor a 

situação nutricional das mesmas 

e prevenir complicações futuras 

2 Crianças matriculadas 

em uma instituição de 

educação de período 

integral do município 

de Juiz de Fora 

Michele Pereira Netto 

(ICB)  

 

Ações para melhorar 

a alimentação 

oferecida em creches 

públicas 

 

Desenvolver e aplicar técnicas 

de educação nutricional e saúde, 

incluindo boas práticas de 

produção e confecção de 

cardápio 

2 Manipuladores de 

alimentos responsáveis 

pela produção de 

refeições em creches 

públicas da região 

noroeste de Juiz de Fora 

Michele Pereira Netto 

(ICB)  
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Aleitamento materno: 

orientação às 

gestantes para 

melhorar a prática 

 

Orientar as gestantes em 

acompanhamento pré-natal sobre 

o aleitamento materno 

2 Gestantes que realizam 

o pré-natal nos serviços 

públicos de saúde da 

região noroeste de Juiz 

de Fora 

Michele Pereira Netto 

(ICB)  

 

Estado nutricional e 

medidas de combate 

aos desvios 

nutricionais 

 

Desenvolver e aplicar técnicas 

de educação nutricional e de 

saúde na infância para prevenir 

os desvios nutricionais 

2 Crianças matriculadas 

em creches públicas da 

região noroeste do 

município de Juiz de 

Fora 

Michele Pereira Netto 

(ICB)  

 

Educação Nutricional 

para obesos: 

estratégia para 

promoção da saúde 

Proporcionar orientações sobre 

nutrição e saúde que possam 

refletir sobre uma perda de peso 

saudável e melhora na qualidade 

de vida de pessoas com 

sobrepeso e obesidade 

2 Adultos que apresentam 

sobrepeso e obesidade 

grau I atendidos no 

Ambulatório de 

Nutrição Clinica do 

HU/ UFJF 

Sheila Cristina Potente 

Dutra Luquetti 

(ICB)  

 

Atuação da 

enfermagem nas 

práticas de promoção 

e manutenção da 

saúde 

 

Facilitar o acesso de 

informações às famílias para que 

possam assumir atividades 

saudáveis e, consequentemente, 

melhorar a qualidade de vida 

1 Pais e responsáveis 

pelas crianças assistidas 

pela Escola Municipal 

Prof. Augusto 

Gotardelo 

Elita Scio Fontes 

(ICB)  

 

Brincando e 

aprendendo saúde 

 

Desenvolver o interesse das 

crianças para assuntos 

relacionados à saúde através da 

brincadeira 

1 Crianças de 6 e 7 anos 

assistidas pela Escola 

Municipal Professor 

Augusto Gotardelo 

Elita Scio Fontes 

(ICB)  

 

Seguimento 

farmacoterapêutico a 

hipertensos e 

diabéticos na atenção 

secundária 

Proporcionar ao aluno de 

Farmácia a participação nas 

atividades, atenção farmacêutica 

no Centro Hiperdia de Atenção 

Secundária em Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus 

3 300 usuários 

hipertensos e diabéticos 

em acompanhamento 

no Centro Hiperdia 

Ailson da Luz André de 

Araújo 

(Farmácia)  
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Dois dedos de prosa: 

uma contribuição 

para a humanização 

no atendimento de 

pacientes renais 

crônicos 

Contribuir para a humanização 

da assistência a pacientes com 

IRC e desenvolver ações 

educativas em saúde para 

garantir aos usuários, familiares 

e acompanhantes, o acesso a 

informação 

2 200 pacientes da 

Nefroclin Ltda. que 

realizam a terapêutica 

renal. 

Bernadete Marinho 

Bara de Martin Grama 

(Enfermagem)  

 

Alta assistida: 

estratégia para 

promoção da saúde 

de mulheres com 

possíveis 

vulnerabilidades no 

pós- operatório 

ginecológico 

Realizar avaliação de 

enfermagem às mulheres no pós- 

operatório tardio, visando a 

prevenção intercorrências e a 

promoção da saúde. 

2 Mulheres no pós- 

operatório tardio, que 

estão internadas na 

unidade na ginecologia 

do HU/UFJF 

Delmar Teixeira Gomes 

(Direção Clínica/ Hosp. 

Universitário)  

 

Educação em saúde 

grupal em direitos 

sexuais e 

reprodutivos 

Promover a educação em saúde 

em direitos sexuais e 

reprodutivos através de 

procedimentos grupais voltados 

para a população adulta 

8 População atendida 

pelos serviços de 

atenção primária à 

saúde e atenção 

secundária do 

município de Juiz de 

Fora 

Maria das Dores de 

Souza 

(Enfermagem) 

Promoção da atenção 

integral à saúde da 

mulher em nível 

secundário de 

atenção: construindo 

ações 

interdisciplinares 

Contribuir para a promoção à 

saúde das mulheres, no nível 

secundário de atenção, com 

ações interdisciplinares em 

acordo com os objetivos da 

Política de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher. 

8 População atendida no 

CAS (Juiz de Fora e 

Zona da Mata Mineira) 

Maria das Dores de 

Souza 

(Enfermagem)  
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Promoção da atenção 

integral à saúde da 

mulher na atenção 

primária à saúde 

Promover a atenção integral à 

saúde da mulher, não excluindo 

os homens e os adolescentes, 

que residem nas áreas de 

abrangência dos serviços onde se 

realiza o projeto 

6 Mulheres, homens e 

adolescentes de ambos 

os sexos 

Maria das Dores de 

Souza 

(Enfermagem) 

Sensibilizando para o 

bem- cuidar: uma 

estratégia para a 

prevenção e detecção 

precoce do câncer 

Obter subsídios para o ensino e o 

desenvolvimento de ações de 

prevenção e a detecção precoce 

do câncer no contexto domiciliar 

e comunitário 

2 Clientes em sala de 

espera do HU/UFJF 

Anna Maria de Oliveira 

Salimena 

(Enfermagem)  

 

Atenção à saúde de 

portadores de 

hipertensão arterial 

em uma UBS – A 

caminhada como 

estratégia de cuidado 

Orientar os portadores de 

hipertensão arterial da UBS 

quanto a importância da prática 

regular de atividades físicas 

como uma das modalidades de 

cuidado à saúde. 

5 Usuários do serviço 

básico de saúde e todas 

as pessoas que 

demonstrarem interesse 

em participar das 

atividades propostas 

pelo serviço e que 

fazem parte da área de 

abrangência. 

Geovana Brandão 

Santana Almeida 

(Enfermagem)  

 

A enfermagem 

sensibilizando para o 

abandono do hábito 

de fumar.  

Sensibilizar os usuários do 

serviço básico de saúde para o 

abandono do hábito de fumar. 

1 Usuários da UBS do 

Bairro Furtado de 

Menezes/JF e 

moradores da área de 

abrangência da unidade 

de saúde. 

Geovana Brandão 

Santana Almeida 

(Enfermagem)  
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Participação nas 

atividades de 

imunização 

fortalecendo práticas 

educativas e 

inovações técnicas 

Executar as ações de imunização 

que favoreçam a imunidade 

coletiva e a cobertura variável  

em relação às doenças 

imunoprevisíveis e participar das 

atividades de educação para a 

saúde frente a  importância da 

imunização do público alvo. 

2 Crianças, adolescentes, 

adultos, idosos e 

pessoas em situações 

especiais de bloqueio. 

Marileia Leonel 

(Enfermagem)  

 

Saúde mental, família 

e comunidade: 

ampliando a rede de 

apoio psicossocial 

Visa a melhoria da qualidade de 

vida dos usuários do CAPS – 

UFJF e seus familiares, 

promovendo sua inclusão social 

na comunidade 

2 Usuários do CAPS – 

UFJF e seus familiares 

Teresa Cristina Soares 

(Enfermagem)  

 

Todo mundo tem um 

pouco – a saúde de 

pessoas com 

transtornos 

psiquiátricos 

Contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida de indivíduos 

portadores de sofrimento 

psíquico 

5 Usuários do CAPS Casa 

Viva de Juiz de Fora 

(Centro de Atenção 

Psicossocial) 

Teresa Cristina Soares 

(Enfermagem)  

 

A participação da 

enfermagem nas 

atividades 

desenvolvidas pela 

INTECOP, junto as 

cooperativas 

incubadas pela UFJF 

Realizar ações educativas na 

modalidade de trabalho 

interdisciplinar oportunizando o 

aperfeiçoamento profissional dos 

cooperados 

2 Trabalhadores de 

cooperativas, 

associações e 

moradores de rua 

Petrônio Barros Ribeiro 

de Jesus 

(Enfermagem)  

 

Ambulatório de 

doenças cérebro-

vasculares 

Atendimento multiprofissional 

especializado a pacientes com 

doenças cérebro-vasculares 

0 População de Juiz de 

Fora e região 

Leopoldo Antonio Pires 

(Medicina) 

Ambulatórios de 

doenças 

neurodegenerativas 

 

Atendimento de pacientes de 

Juiz de Fora e região através de 

encaminhamento médico 

0 Pacientes oriundos do 

SUS através de 

encaminha-mentos, 

principalmente a 

terceira idade 

Leopoldo Antonio Pires 

(Medicina) 
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Centro de 

atendimento de 

moléstias 

imunomediadas 

(CADIM)  

Atendimento e diagnóstico das 

doenças imunomediadas em 

todos os níveis da população 

0 Comunidade de Juiz de 

Fora e região 

Leopoldo Antonio Pires 

(Medicina) 

 

Análise bioquímica 

da saliva: estratégias 

e prevenção 

Promover medidas de prevenção 

e promoção da saúde oral das 

crianças que estão na fase de 

troca da dentição 

2 Alunos de escolas 

públicas municipais e 

estaduais entre 6 e 12 

anos 

Priscila de Faria Pinto 

(ICB)  

 

Projeto de tratamento 

e prevenção de 

doenças reumáticas 

Atender pacientes com doenças 

reumáticas proporcionando 

diagnóstico precoce e tratamento 

efetivo 

1 Pacientes de Juiz de 

Fora e cidades vizinhas 

e acadêmicos de 

medicina 

Herval de Lacerda 

Bonfante 

(ICB) 

O estudo da 

comorbidade entre 

fobia social e o 

abuso/dependência de 

álcool 

--- 2 --- Lélio Moura Lourenço 

(ICH)  

 

Intervenções 

psicológicas breves e 

de apoio: um enfoque 

integrativo na 

prevenção e 

tratamento dos 

transtornos de 

comportamento 

Desenvolver ações de prevenção 

e tratamento dos transtornos 

psicológicos 

2 Comunidade interna e 

externa a UFJF, 

usuários e trabalhadores 

do SUS, de instituições 

de saúde, da educação e 

das empresas geral 

Almir Tristão Boechat 

(ICH)  

 

Oficina de prevenção 

e controle do estresse 

Desenvolver atividades de 

prevenção e controle do estresse 

e servir de interface para 

projetos de pesquisa nessa área 

2 Comunidade interna e 

externa à UFJF, 

usuários e trabalhadores 

do SUS, instituições de 

saúde, educação e 

empresas em geral 

Almir Tristão Boechat 

(ICH)  
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Brincar uma forma de 

cuidar: consolidando 

a humanização na 

unidade de pediatria 

do HU/UFJF  

Inserir atividades lúdicas na 

unidade de pediatria do 

HU/UFJF para interação de 

crianças hospitalizadas 

3 Crianças e seus 

acompanhantes 

hospitalizados na 

pediatria do HU/UFJF e 

no CAS 

Maria Vitoria 

Hoffmann 

(Enfermagem) 

Avaliação 

psicológica/psi-

codiagnóstico 

Proporcionar fundamentos 

teóricos e práticos aos alunos de 

psicologia referentes ao manejo 

dos testes psicológicos 

1 Pacientes da região de 

Juiz de Fora 

Ricardo Kamizaki 

(ICH)  

 

Qualidade de vida: 

possibilidades e 

desafios 

Contribuir para a qualidade de 

vida de usuários, familiares, 

comunidade e trabalhadores de 

serviços de saúde 

2 Moradores do entorno 

da UFJF e usuários do 

HU/CAS 

Maria Helena Marques 

(Medicina) 

 

Treinamento aeróbico 

intradialítico para 

pacientes com doença 

renal crônica 

Inserir treinamento aeróbico 

como parte da atenção integral 

ao paciente com doença renal 

crônica submetido ao tratamento 

hemodialítico 

3 Pacientes com doença 

renal crônica 

submetidos a 

hemodiálise e serviço 

de nefrologia do 

HU/UFJF 

Maycon de Moura 

Reboredo 

(Medicina) 

 

LATECORP – 

Laboratório de 

Terapias Corporais 

Produção e promoção de 

conhecimentos que permeiam a 

utilização de técnicas de terapias 

corporais em beneficio do 

melhor manejo do corpo humano 

1 Alunos da graduação e 

pós-graduação da UFJF, 

comunidade interior e 

externa atuante no 

campo de saber das 

ciências da saúde  

Maria Lúcia de Castro 

Polisseni 

(Ed. Física)  

 

Pilates Melhoria da saúde e 

condicionamento geral dos 

indivíduos 

2 Comunidade interna 

(professores, TAEs, 

familiares e discentes) e 

externa (jovens, adultos 

e idosos) da UFJF 

Maria Lúcia de Castro 

Polisseni 

(Ed. Física)  
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Yogaterapia Contribuir para o tratamento de 

problemas respiratórios, 

hipertensão arterial, ansiedade, 

dentre outros 

2 Comunidade interna da 

UFJF (Programa 

Primeiro Tempo) e 

comunidade externa 

Maria Lúcia de Castro 

Polisseni 

(Ed. Física)  

 

Ginástica no 

climatério e 

menopausa 

Oferecer uma atividade física 

regular às mulheres climatéricas 

e/ou menopausicas 

1 Mulheres entre 45 e 65 

anos ou que já 

estiverem na 

menopausa 

Adriana Leite de Sousa 

(Ed. Física)  

 

Ginástica e equilíbrio 

estético 

Estimular a pratica do exercício 

físico regular 

1 Comunidade da UFJF e 

do seu entorno 

Carlos Alberto de 

Andrade Coelho Filho 

(Ed. Física)  

Ações voltadas à 

prevenção da 

obesidade infantil 

Executar ações no âmbito da 

educação a fim de prevenir a 

epidemia de obesidade infantil.  

0 Mães e futuras mães de 

crianças que poderão se 

tornar obesas se não 

forem protegidas contra 

a mídia e indústria 

alimentícia. 

Carlos Alberto Mourao 

Júnior 

(ICB) 

Combate a 

leishmaniose visceral 

e tegumentar 

americana em 

Governador 

Valadares 

Diminuir os casos de 

leishmaniose em Governador 

Valadares 

3 Será definido após o 

diagnóstico de 

necessidade 

Roberta Passos do 

Espírito Santo 

(Odontologia – 

UFJF/GV) 

Educação e 

tratamento para 

pacientes com ronco 

e síndrome da apneia 

obstrutiva do sono 

em Governador 

Valadares 

Conscientizar a população sobre 

a síndrome obstrutiva do sono, 

oferecer tratamento para o ronco 

e a SAOS 

2 Comunidade geral Roberta Passos do 

Espírito Santo 

(Odontologia – 

UFJF/GV) 
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Combate e prevenção 

da Dengue em 

Governador 

Valadares 

Combater e prevenir os casos de 

Dengue em Governador 

Valadares 

3 Será definido após o 

diagnóstico de 

necessidade 

Roberta Passos do 

Espírito Santo 

(Odontologia – 

UFJF/GV) 

Ambulatório de 

Infecções Congênitas 

e Perinatais 

Fazer triagem, diagnóstico e 

tratamento das infecções 

Congênitas e Perinatais, 

objetivando o desenvolvimento 

de uma criança saudável e com 

plena capacidade de 

desenvolver-se 

4 Crianças referenciadas 

do SUS com suspeita de 

infecção Congênita ou 

Perinatal, residentes de 

pediatria e neonatalogia 

e alunos de medicina 

Ana Lucia de Lima 

Guedes 

(Medicina) 

Grupo de estudo 

sobre 

antimicrobianos na 

Clínica Pediátrica 

Ter conhecimentos básicos de 

microbiologia que norteiam o 

diagnóstico e terapêutica 

0 Residentes de pediatria 

e neonatalogia do HU – 

UFJF 

Ana Lucia de Lima 

Guedes 

(Medicina) 

A prática da 

Puericultura em 

creche de Juiz de 

Fora 

Avaliar as crianças que 

freqüentam a creche Monteiro 

Lobato em sua puericultura 

plena 

2 Cerca de 150 crianças 

de 6 meses a 4 anos da 

creche Monteiro Lobato 

Ivana Lucia Damasio 

Moutinho 

(Medicina) 

Doenças endócrinas – 

quem tem? 

Atendimento em 

ambulatório de 

triagem 

Atendimento de primeira 

consulta a pacientes 

encaminhados pelas UAPS ou 

HU-CAS com diagnóstico ou 

suspeita de doenças endócrinas 

2 Pacientes encaminhados 

pelas UAPS ou HU-

CAS com diagnóstico 

ou suspeita de doenças 

endócrinas 

Lize Vargas Ferreira 

(Medicina) 

Intervenções para 

cessação de 

tabagismo em 

pacientes internados 

no hospital 

universitário 

Implementar ações de 

prevenção, tratamento e controle 

do tabagismo no âmbito do HU 

– UFJF 

7 Fumantes que procuram 

o hospital para cessação 

do tabagismo e 

pacientes internados por 

diversas causas, 

interessados em parar 

de fumar 

Telmo Mota Ronzani 

(ICH) 
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Orientação ao uso 

seguro de plantas 

medicinais por 

diabéticos 

cadastrados no 

Programa HIPERDIA 

MINAS em 

Governador 

Valadares – MG 

Descrever a prevalência do uso 

de plantas medicinais 

consideradas hipoglicemiantes 

utilizadas por pacientes 

diabéticos atendidos pelo 

Programa HIPERDIA MINAS e 

Policlínica em Governador 

Valadares  

2 Comunidade geral Luciana Karen Calabria 

(Bioquímica – UFJF / 

GV) 

Buscando melhores 

abordagens para o 

tratamento da 

Fibromialgia 

Estudar e aplicar as técnicas de 

tratamento mais recentes e de 

melhores resultados aos 

pacientes com diagnóstico de 

fibromialgia 

2 Pacientes com 

diagnóstico de 

fibromialgia vindos da 

demanda do serviço de 

fisioterapia do 

HU/CAS/UFJF 

Eduardo Jose Danza 

Vicente 

(Fisioterapia) 

O adolescente 

sexualmente falando: 

a enfermagem 

trabalhando os 

direitos sexuais e 

reprodutivos no 

espaço escolar 

Orientar os jovens sobre direitos 

sexuais e reprodutivos dos 

adolescentes, buscando, junto a 

eles, soluções para seu 

autocuidado 

1 Adolescentes 

matriculados no 8º e 9º 

anos do ensino 

fundamental da Escola 

Municipal Gilberto de 

Alencar 

Zuleyce Maria Lessa 

Pacheco 

(Enfermagem) 

Grupo de sala de 

espera: do transplante 

renal à manutenção 

do órgão funcionante 

Proporcionar aos transplantados 

renais acesso a informação 

acerca da doença e do 

tratamento por meio de 

atividades de acolhimento, 

prevenção, promoção e educação 

em saúde 

2 Usuários atendidos no 

ambulatório de pós 

transplante renal da 

UFJF / Fundação 

IMEPEN, bem como 

seus familiares e 

acompanhantes 

Elisa de oliveira 

Marsicano 

(Enfermagem) 
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Levantamento 

etnobotânicos de 

plantas medicinais 

utilizadas como anti-

infecciosas, anti-

inflamatórias e 

cicatrizantes pela 

população do 

município de 

Governador 

Valadares / MG: uma 

interface entre alunos 

e professores da 

UFJF/GV e 

UNIVALE 

Realizar um levantamento 

etnobotânico de plantas 

medicinais utilizadas como anti-

infecciosas, anti-inflamatórias e 

cicatrizantes pela população do 

município de Governador 

Valadares / MG, bem como a 

parte utilizada, a forma de 

preparo e a posologia 

2 Profissionais da área da 

saúde (médicos, 

enfermeiros e 

farmacêuticos) e 

raizeiros do município 

de Governador 

Valadares / MG 

Rodrigo Luiz Fabri 

(Farmácia – UFJF / 

GV) 

Programa Semi-

Supervisionado Após 

Alta de Reabilitação 

Cardiopulmonar 

Oferecer acompanhamento 

fisioterapêutico semi-presencial 

para realização de exercícios 

físicos na UFJF para os 

pacientes que receberam alta do 

Programa Ambulatorial de 

Reabilitação Cardiopulmonar do 

HU/UFJF 

0 Pacientes que 

receberam alta do 

Programa Ambulatorial 

de Reabilitação 

Cardiopulmonar do 

HU/UFJF 

Lilian Pinto da Silva 

(Fisioterapia) 

Corpo em evidência Promoção da atividade física por 

meio da realização de exercícios 

resistidos, a fim de proporcionar 

melhoras fisiológicas e estéticas, 

bem como o bem estar 

psicossocial dos usuários 

2 Pessoas com idade 

acima de 16 anos de 

ambos os sexos, que 

não possuam limitações 

osteomioarticulares 

impeditivas ou qualquer 

tipo de contra-indicação 

clínica para a realização 

de exercícios com pesos 

Jeferson Macedo 

Vianna 

(Ed. Física) 
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Equipe Sala de 

Espera: trabalho 

multiprofissional em 

Unidades de Atenção 

Primária à Saúde 

(UAPS) de 

Governador 

Valadares – Enfoque 

em Farmácia 

Desenvolver ações sistemáticas 

de caráter socioeducativas 

visando a promoção de cuidados 

à saúde dos usuários das 

Unidades de Atenção Primária à 

Saúde (UAPS) de Governador 

Valadares 

1 Usuários das Unidades 

de Atenção Primária à 

Saúde (UAPS) de 

Governador Valadares 

participantes do projeto: 

UAPS do Bairro 

Lourdes, UAPS do 

Bairro Vila Mariana e 

UAPS do Centro 

Pamela Souza Silva 

(Farmácia – UFJF/GV) 

Atendimento de 

pacientes egressos da 

enfermaria de 

pediatria / HU / UFJF 

Acompanhamento ambulatorial 

mensal de crianças pós-alta da 

enfermaria de pediatria / HU / 

UFJF 

0 Crianças de 0 a 12 anos 

egressas da enfermaria 

de pediatria / HU / 

UFJF 

Elisabeth Campos de 

Andrade 

(Medicina) 

Combate e prevenção 

da dengue em Juiz de 

Fora 

Combater e prevenir os casos de 

dengue em Juiz de Fora 

3 Será definido após o 

diagnóstico de 

necessidade, levando 

em consideração os 

locais com maior 

incidência, a faixa 

etária e os fatores 

socioeconômicos 

Maria das Graças 

Afonso Miranda 

Chaves 

(Odontologia) 

Equipe sala de 

espera: trabalho 

multiprofissional em 

Unidades de Atenção 

Primária à Saúde 

(UAPS) de 

Governador 

Valadares – enfoque 

em medicina 

Desenvolver ações sistemáticas 

de caráter sócioeducativas 

visando a promoção de cuidados 

à saúde dos usuários das UAPS 

de Governador Valadares 

1 Usuários da UAPS do 

Bairro Lourdes, da 

UAPS do Bairro Vila 

Mariana e da UAPS do 

Centro 

Vinicius de Almeida 

Vieira 

(Medicina – UFJF/GV) 
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Primeiros socorros 

para leigos 

Oferecer palestras, cursos e 

treinamentos teóricos e práticos 

sobre primeiros socorros 

5 Funcionários de 

empresas, escolas e 

faculdades, alunos do 

ensino médio, 

universitários de cursos 

não relacionados à 

saúde, voluntários e 

outros interessados  

Vinicius de Almeida 

Vieira 

(Medicina – UFJF/GV) 

Programa Atenção a 

Saúde Bucal – “AS 

BUCAL”  

Coordenar cinco projetos de 

extensão em diversas áreas da 

odontologia com o objetivo de 

proporcionar atenção à saúde 

bucal como promoção de saúde 

e reabilitação bucal 

5 População que procurar 

atendimento 

odontológico na 

Faculdade de 

Odontologia da UFJF; 

população dos bairros 

do entorno da UFJF 

assistidos pelo 

programa Boa 

Vizinhança; e pacientes 

encaminhados pelas 

entidades parceiras 

Bruno Salles Sotto 

Maior 

(Odontologia) 

Projeto de 

reabilitação Oral 

Proporcionar a reabilitação oral 

e a promoção da saúde 

restabelecendo a função 

mastigatória e estética 

1 População que procurar 

atendimento 

odontológico na 

Faculdade de 

Odontologia da UFJF; 

população dos bairros 

do entorno da UFJF 

assistidos pelo 

programa Boa 

Vizinhança; e pacientes 

encaminhados pelas 

entidades parceiras 

Bruno Salles Sotto 

Maior 

(Odontologia) 
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Tecnologia e 

produção 

 

Fortalecimento da 

apicultura em Juiz de 

Fora e região com o 

apoio da associação 

dos apicultores de 

Juiz de Fora e 

parceiros.  

--- --- --- Petrônio Barros Ribeiro 

de Jesus 

(Enfermagem) 

 

Meio Ambiente 

 

Agricultura Urbana 

promovendo 

biodiversidade, saúde 

e segurança alimentar 

em Governador 

Valadares, MG 

Registrar e divulgar a 

diversidade de plantas 

alimentares e medicinais 

mantidas em quintais urbanos do 

município; produzir material 

pedagógico a partir dos 

levantamentos e contribuir para 

o fortalecimento dos agricultores 

urbanos e das iniciativas 

comunitárias voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida na 

cidade 

2 Famílias e grupos que 

praticam agricultura 

urbana e periurbana em 

Governador Valadares, 

além de estudantes da 

rede pública de ensino 

do município 

Reinaldo Duque Brasil 

Landulfo Teixeira 

(Botânica – Gov. 

Valadares) 

Saúde 

 

Núcleo para 

valorização dos 

produtos lácteos na 

alimentação humana 

Criar um ambiente 

multidisciplinar, 

multinstitucional, propício, fértil 

e incentivador de P&D&I em 

leite, produtos lácteos, 

alimentação e nutrição humana. 

2 Docentes, 

pesquisadores, médicos, 

técnicos, industriais, 

jornalistas, associações, 

sindicatos e indústrias 

ligadas ao agronegócio 

do leite. 

Paulo Henrique 

Fonseca da Silva 

(ICB)  
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Efeitos do 

processamento 

térmico sobre as 

funcionalidades e 

sobre o valor 

nutricional de 

alimentos/ leite e 

derivados 

Avaliar os efeitos de diferentes 

tratamentos térmicos sobre as 

características de aplicações 

tecnológicas de alimentos/ leite e 

derivados 

1 Estudantes de nutrição, 

farmácia, química e 

demais áreas correlatas 

com alimentos; 

indústrias de alimentos/ 

laticínios 

Paulo Henrique 

Fonseca da Silva 

(ICB)  

 

Avaliação da 

merenda escolar e do 

estado de saúde e 

nutrição de crianças e 

adolescentes do 

município de Belmiro 

Braga –MG  

Avaliar a constituição e preparo 

das merendas escolares, bem 

como o estado de saúde e 

nutrição das crianças e 

adolescentes matriculados em 

escolas públicas do município de 

Belmiro Braga-MG 

6 Crianças e adolescentes 

matriculados em 11 

escolas públicas do 

município de Belmiro 

Braga 

Ana Cláudia Peres 

Rodrigues  

(ICB)  

 

Educação Nutricional 

na Promoção da 

Saúde  

Realizar atividades educativas 

sobre saúde, alimentação e 

nutrição no cotidiano escolar e 

capacitar graduandos para o 

desenvolvimento de trabalho 

comunitário, estimulando uma 

postura cidadã dos mesmos 

4 Crianças regularmente 

matriculadas no Ensino 

Fundamental e seus 

familiares. 

Ana Cláudia Peres 

Rodrigues 

(ICB)  

 

Qualidade de 

alimentos e águas 

Oferecer suporte laboratorial 

para a avaliação da qualidade de 

alimentos e águas à comunidade 

em geral, órgãos de fiscalização, 

indústrias, empresas, hospitais, 

farmácias, entre outros. 

 

6 

 

Comunidade em geral, 

órgãos de fiscalização, 

indústrias, empresas, 

hospitais, farmácias, 

entre outros.  

Miriam Aparecida de 

Oliveira Pinto 

(Farmácia)  

 

  



PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

  

129 

LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Segurança 

alimentar e 
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Qualidade do leite 

humano ordenhado 

Oferecer suporte laboratorial 

para a avaliação da qualidade do 

leite humano ordenhado 

oferecido aos neonatais da Santa 

Casa de Misericórdia. 

2 Neonatos de muito 

baixo peso e/ou 

internados da Unidade 

de Tratamento 

Intensivo da Santa Casa 

de Misericórdia de Juiz 

de Fora. 

Miriam Aparecida de 

Oliveira Pinto 

(Farmácia)  

 

Implementação de 

sistema 

organizacional de 

UAN em creche 

filantrópica 

Intervir diretamente nas 

atividades envolvidas no 

processo de produção dos 

alimentos na creche, garantindo 

a segurança alimentar e 

nutricional das crianças 

atendidas pelo projeto KID’S 

AFIO 

1 Crianças entre 5 e 11 

anos atendidas pelo 

projeto KID’S AFIO no 

bairro Monte Castelo 

em Juiz de Fora 

Mirella Lima Binoti 

(Nurição) 

Segurança 

pública e defesa 

social 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Alinhamento 

estratégico para o 

fortalecimento 

institucional da 

Polícia Civil do 

Amazonas 

Prestar assessoria na realização 

do alinhamento estratégico da 

Polícia Civil do Estado do 

Amazonas a fim de incrementar 

o seu desenvolvimento 

institucional e fornecer 

instrumentos para a 

compreensão de seu contexto de 

atuação bem como ampliar sua 

eficácia no cumprimento de sua 

missão institucional 

0 Polícia Civil do Estado 

do Amazonas, 

integrantes do Sistema 

de Justiça Criminal do 

Estado e população do 

Estado do Amazonas 

Vicente Riccio Neto 

(Direito) 

Comunicação 

 

Projeto 

Desaparecidos. 

com.br 

Coletar informações de diversas 

ONGs, órgãos de segurança 

pública e empresas que 

disponibilizam informações 

sobre pessoas desaparecidas e 

agregar essas informações em 

um único local de fácil acesso 

1 Organizações civis, 

cidadão comum e 

desenvolvedores de 

aplicações web 

Jairo Francisco de 

Souza 

(ICE) 



PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

  

130 

 

LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Tecnologia da 

informação 

Tecnologia e 

produção 

 

Banco Interativo de 

Imagens 

Radiológicas 

Proporcionar ao público alvo a 

possibilidade de acesso a um site 

de radiologia, com vários tipos 

de exames radiológicos 

catalogados por especialidades 

médicas 

2 Professores de 

medicina, médicos e 

graduandos em 

medicina 

Alexandre Ferreira 

Oliveira 

(Medicina) 

 

Implantação de 

serviço de 

informações gerais 

sobre Engenharia 

Implantar um serviço de 

informações gerais para o 

NUPENGE e para a ABENGE 

com cadastro de instituições e 

cursos de Engenharia, além de 

publicações legais, acadêmicas e 

outras de interesse da formação 

e do exercício profissional em 

Engenharia 

1 Dirigentes de 

instituições de 

formação e exercício 

profissional em 

Engenharia, docentes, 

estudantes e 

profissionais da área. 

Vanderlei Fava de 

Oliveira 

(Engenharia) 

 

Comunicação 

 

Reciclagem de 

Computadores 

Reutilização de equipamentos de 

informática. Formação de alunos 

e pessoas da comunidade em 

montagem e manutenção de 

computadores. 

3 Estudantes e população 

juizforana. 

Eduardo Barrere  

(ICE) 

Educação A caminho da 

informação: escola de 

informática e 

cidadania da cidade 

alta 

Ensino da informática básica e 

intermediária como abertura de 

horizonte profissional, 

promovendo a cidadania através 

de inclusão social pela inclusão 

digital 

4 Cidadãos da 

comunidade, de 

qualquer idade, desde 

que já previamente 

alfabetizados 

Tarcisio de Souza Lima 

(ICE) 
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Tecnologia da 

informação 

Educação Acompanhamento da 

escola de informática 

e de cidadania Peron 

Ensino da informática básica e 

intermediária para satisfação e 

bem-estar pessoal ou para o 

alcance de um patamar 

profissional, promovendo a 

cidadania através de inclusão 

social pela inclusão digital  

2 Cidadãos da 

comunidade do bairro 

Jardim Casablanca e de 

seu entorno, de 

qualquer idade, desde 

que já previamente 

alfabetizados 

Tarcisio de Souza Lima 

(ICE) 

Saúde 

 

Núcleo de 

telemedicina e 

telessaúde do HU – 

UFJF 

Possibilitar o aperfeiçoamento 

profissional de toda a equipe do 

HU – UFJF e da área de 

influência do HU e UFJF, 

através de videoconferências, 

seminários etc.  

10 Todas as áreas de saúde 

que atuam no HU e 

Psicologia, Economia, 

Administração e EAD 

Ângela Maria Gollner 

(Medicina) 

Temas 

específicos / 

desenvolvimento 

humano 

Direitos 

humanos e 

justiça 

 

Prevenção e 

capacitação no 

enfrentamento da 

violência na escola 

Capacitar professores e alunos 

na prevenção da violência 

escolar e criar Conselho de 

Conciliação Escolar 

2 Professores e alunos da 

rede pública municipal 

de Juiz de Fora 

Paulo César Pontes 

Fraga 

(ICH) 

Cultura 

 

Mostra de ginástica e 

arte corporal na 

FAEFID 

Divulgar para a comunidade 

acadêmica, leiga e profissional 

os trabalhos realizados pela e na 

FAEFID nos campos da 

extensão, da pesquisa e do 

ensino. 

2 Comunidade 

acadêmica, comunidade 

“leiga” e profissionais 

da área. 

Alice Mary Monteiro 

Mayer 

(Ed. Fisica) 

Pensando bem, 

vivendo melhor – 

quarta filosófica 

Socializar e democratizar a 

prática filosófica no tratamento 

de problemas da vida cotidiana. 

Favorecer a abertura do espírito, 

a responsabilidade cívica, a 

compreensão e a tolerância entre 

indivíduos e grupos 

0 Comunidade em geral Juarez Gomes Sofiste 

(ICH) 
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Temas 

específicos / 

desenvolvimento 

humano 

Educação 

 

Libras e saúde: 

acessibilidade no 

atendimento clínico 

Despertar nos profissionais e 

acadêmicos da saúde o interesse 

pelo melhor atendimento as 

pessoas com surdez.  

4 Profissionais que atuam 

na área de saúde no 

Município de Juiz de 

Fora e no HU da UFJF, 

pessoas com surdez e 

deficiência auditiva e 

seus familiares.  

Carlos Henrique 

Rodrigues 

(Educação)  

 

GRUDEH- Grupo de 

Estudos de 

Desenvolvi- mento 

Humano em Nutrição 

Levar o aluno a compreender as 

etapas do desenvolvimento 

humano, treinar alunos para a 

vivência prática nutricionista 

5 Alunos, professores, 

comunidade. 

Renato Moreira Nunes. 

(ICB)  

 

Arquitetura e 

Sociedade: o curso de 

Arquitetura e 

Urbanismo da UFJF e 

sua inserção no 

cotidiano da cidade.  

Promover a ampliação das 

discussões entre a sociedade 

civil, docentes e discentes no 

âmbito do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo da UFJF  através 

da promoção de eventos como: 

mesas redondas, palestras, 

workshops e mini-cursos. 

12 Docentes e discentes 

(ingressos e egressos) 

do Ensino Superior.  

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Engenharia)  

 

Café Filosófico Socializar e democratizar a 

prática filosófica; tratar 

filosoficamente os problemas da 

vida cotidiana; favorecer a 

abertura do espírito, a 

responsabilidade cívica, a 

compreensão e a tolerância entre 

os indivíduos e grupos 

2 Comunidade em geral.  Juarez Gomes Sofiste 

(ICH)  

Saúde 

 

Projeto: Posso Ajudar Acolhimento de familiares e 

visitas aos pacientes na Unidade 

de Internação do H.U/UFJF  

10 Familiares de pacientes 

internados no Hospital 

Universitário da UFJF. 

Dimas Augusto 

Carvalho de Araújo 

(Medicina) 



PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

  

133 

LINHA ÁREA PROJETO OBJETIVOS BOLSAS PÚBLICO ALVO COORDENADOR 

Temas 

específicos / 

desenvolvimento 

humano 

Saúde 

 

Laboratório de 

Estudos Estatísticos 

na Saúde  

Fornecer assessoria em 

Estatística para a comunidade 

acadêmica da UFJF.  

4 Alunos de graduação, 

pós-graduação, 

professores que estejam 

desenvolvendo 

pesquisas quantitativas 

na área de saúde e afins. 

Alfredo Chaoubah 

(ICE)  

 

Um assunto proibido: 

Grupos de apoio ao 

familiar próximo e/ou 

cuidador diante da 

iminência da 

terminalidade de uma 

pessoa querida.  

Contribuir para compreensão do 

fenômeno que envolve o 

processo de perda para o 

familiar do paciente terminal; 

colaborar com a equipe de saúde 

no atendimento das necessidades 

dos familiares e pacientes. 

2 Familiares próximos 

e/ou cuidadores de 

pacientes considerados 

em estado grave que 

estejam internados nas 

enfermarias de Clínica 

Médica, cirúrgica, 

pediátrica e na U.T.I do 

H.U, Santa Catarina 

Teresa Cristina Soares 

(Enfermagem)  

 

Terceira idade Direitos 

humanos e 

justiça 

 

A acessibilidade 

espacial em 

instituições de longa 

permanência para 

idosos em Juiz de 

Fora 

Analisar e propor soluções em 

acessibilidade espacial junto à  

Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs) 

existentes em Juiz de Fora 

2 Idosos residentes em 

Instituições de Longa 

Permanência para 

Idosos (ILPIs) 

selecionados 

Emmanuel Sa Resende 

Pedroso 

(Engenharia)  

 

Acessibilidade em 

ambientes para 

idosos em Juiz de 

Fora 

Analisar e propor soluções em 

acessibilidade espacial junto a 

ambientes para idosos em Juiz 

de Fora 

1 Idosos que utilizam o 

(s) ambiente (s) 

selecionado (s) 

Emmanuel Sá Resende 

Pedroso 

(Arquitetura e 

Urbanismo / 

Engenharia) 

Diagnóstico 

socioeconômico da 

população idosa de 

Juiz de Fora 

 

Traçar o perfil do idoso 

residente na zona urbana de Juiz 

de Fora e compilar e analisar os 

serviços públicos oferecidos aos 

idosos pela Comissão Especial 

do Idoso 

30 

 

 

Idosos de Juiz de Fora e 

instituições que apóiam 

o projeto 

Paulo Cesár Pontes 

Fraga 

(ICH)  
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Terceira idade Cultura 

 

Incentivo a 

participação sócio-

cultural 

Promover atividades que 

ampliem a participação sócio-

culturais dos idosos, estimulando 

a redefinição de seus papeis 

sociais. Ampliar a discussão 

interdisciplinar sobre o processo 

de envelhecimento através da 

troca de informações e 

experiências entre docentes e 

profissionais do Pólo de 

Enriquecimento Cultural para a 

Terceira Idade / UFJF e do 

município 

2 Participantes e egressos 

dos projetos de 

extensão promovidos 

pelo Pólo, comunidade 

local, docentes, 

discentes e profissionais 

do pólo e/ou 

interessados na área do 

envelhecimento 

Sandra Hallack Arbex 

(Serviço Social) 

Educação 

 

Enriquecimento 

cultural e processo de 

envelhecimento.  

Oferecer educação continuada 

de caráter interdisciplinar e 

contribuir para o processo de 

reconstrução de referenciais 

vivido pelos idosos. 

2 Pessoas na terceira 

idade 

Sandra Hallack Arbex 

(Serviço Social)  

Nucleação do Pólo de 

enriquecimento 

cultural para Terceira 

Idade/PEC nos 

bairros de Juiz de 

Fora 

Incentivar o aumento da 

participação dos idosos no 

processo político brasileiro, 

conscientizar sobre seus direitos 

e promoção da melhoria da 

qualidade de vida  

4 Idosos pertencentes a 

diversos bairros 

carentes do município 

de Juiz de Fora  

Sandra Hallack Arbex 

(Serviço Social) 

Pólo Interdisciplinar 

na área do 

envelhecimento – PIE 

Contribuir para a vivência do 

processo de envelhecimento de 

uma forma mais consciente, 

através de um trabalho de 

educação para idosos e de 

projetos que envolvem as várias 

instâncias da sociedade 

2 Docentes, estagiários e 

bolsistas da UFJF e 

professores externos  

Sandra Hallack Arbex 

(Serviço Social) 
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Terceira idade Educação 

 

Nucleação do PEC 

nos bairros do 

município de Juiz de 

Fora 

Fornecer aos idosos informações 

que contribuam para a 

conscientização sobre seus 

direitos, o ingresso na luta pela 

efetivação e ampliação destes, 

promoção da qualidade de vida 

dos idosos e resgatar o potencial 

criativo dos idosos  

2 Idosos do bairro Dom 

Bosco que são 

assistidos pelo Grupo 

Espírita Semente e de 

outros bairros carentes 

do município que ainda 

serão selecionados 

Sandra Hallack Arbex 

(Serviço Social) 

Língua Estrangeira 

para Terceira Idade 

Promover atendimento 

específico e adequado aos 

anseios e necessidades da 

terceira idade e promover o 

desenvolvimento de habilidades 

lingüísticas e de estratégias de 

aprendizagem que permitam a 

comunicação básica em inglês, 

francês, italiano e espanhol 

4 Terceira idade de Juiz 

de Fora e região 

Ângela Maria Gaudard 

Cheik Kaled 

(Depto de Letras 

estrangeiras modernas) 

Acompanhamento 

das atividades de 

informática junto ao 

Pólo de 

Enriquecimento 

Cultural para a 

Terceira Idade da 

Casa de Cultura da 

UFJF 

Capacitar as pessoas acima de 

45 anos para que realizem suas 

aspirações pessoais e ao mesmo 

tempo, contribuam para 

melhorar a qualidade de vida nas 

comunidades onde vivem 

2 Pessoas com idade 

mínima de 45 anos de 

Juiz de Fora 

Tarcísio de Souza Lima 

(ICE) 

Inclusão digital para 

a promoção do 

envelhecimento 

saudável 

Verificar as implicações de um 

projeto de inclusão digital nas 

capacidades cognitivas, suporte 

social e qualidade de vida dos 

idosos 

1 Idosos com 60 anos ou 

mais 

Altemir Jose Gonçalves 

Barbosa 

(ICH) 
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Terceira idade Saúde 

 

 

Construindo 

caminhos que 

promovam vida 

saudável para idosos 

no Abrigo Santa 

Helena  

Propor mecanismos que 

promovam o bem estar de idosos 

e ambiente para ensino 

2 Cerca de 120 idosos Sonia Maria Dias 

(Enfermagem)  

 

Atenção preventiva e 

educativa em saúde 

dos idosos 

Chamar a atenção para a 

necessidade de atitudes coletivas 

como resposta às situações 

complexas na saúde do idoso 

7 Idosos com idade igual 

ou superior a 60 anos 

Lina Rodrigues Faria 

(Fisioterapia – UFJF / 

GV) 

Atenção preventiva e 

educativa em saúde 

dos idosos 

Chamar a atenção para a 

necessidade de atitudes coletivas 

como resposta às situações 

complexas na saúde do idoso 

2 Idosos com idade igual 

ou superior a 60 anos 

Reggiani Vilela 

Gonçalves 

(Morfologia – UFJF / 

GV) 

Atenção preventiva e 

educativa em saúde 

dos idosos 

Chamar a atenção para a 

necessidade de atitudes coletivas 

como resposta às situações 

complexas na saúde do idoso 

2 Idosos com idade igual 

ou superior a 60 anos 

Luciana Karen Calabria 

(Bioquímica – UFJF / 

GV) 

Promoção de 

envelhecimento 

positivo 

Realizar intervenções não 

estruturadas com idosos que 

tenham como foco as virtudes e 

as forças do caráter e avaliar os 

impactos delas no bem estar 

psicológico do idoso e implantar 

grupos de terapia cognitiva 

comportamental 

3 Idosos saudáveis de 

Juiz de Fora 

Altemir Jose Gonçalves 

Barbosa 

(ICH) 

Atenção preventiva e 

educativa em saúde 

dos idosos 

Chamar a atenção para a 

necessidade de atitudes coletivas 

como resposta às situações 

complexas na saúde do idoso 

2 Idosos com idade igual 

ou superior a 60 anos 

Pollyanna Costa 

Cardoso Pires 

(Nutrição – UFJF / GV) 
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Terceira idade Saúde 

 

 

Atenção preventiva e 

educativa em saúde 

bucal do idoso 

Chamar a atenção para a 

necessidade de atitudes coletivas 

como resposta às situações 

complexas na saúde do idoso 

1 Idosos com idade igual 

ou superior a 60 anos 

Roberta Passos do 

Espírito Santo 

(Odontologia  – UFJF / 

GV) 

 

Turismo Meio Ambiente 

 

Programa Turismo e 

desenvolvimento 

local sustentável: 

projeto turismo 

comunitário no 

município de 

Seritinga, MG 

Contribuir para o 

desenvolvimento do turismo 

comunitário no município de 

Seritinga/MG, visando o 

fortalecimento do 

desenvolvimento local 

sustentável 

2 Poder público local, 

com ênfase aos órgãos 

dedicados à gestão do 

turismo, as 

organizações 

associativas locais e os 

pequenos e médios 

empresários do setor 

Luciana Bittencourt 

Villela 

(ICH)  

 

Cultura 

 

Diagnóstico e 

aproveitamento do 

potencial turístico 

relativo ao 

patrimônio 

ferroviário de Além 

Paraíba, Minas 

Gerais 

Elaborar um estudo técnico de 

oferta e demanda turística 

visando, dentre outros 

elementos, favorecer o uso do 

patrimônio ferroviário do 

município de Além Paraíba 

(Minas Gerais) 

2 Gestores municipais 

ligados à atividade 

turística. 

 

Luciana Bittencourt 

Villela 

(ICH) 

 

Monitoramento, 

suporte e 

desenvolvimento de 

ações educativas para 

os Museus de Juiz de 

Fora, Minas Gerais: 

ações em prol do 

Museu de Crédito 

Real 

Contribuir para a criação e 

implementação de ações 

educativas mais eficazes em 

museus de Juiz de Fora, visando 

fomentar uma maior 

democratização dos espaços 

museais da cidade, sendo que o 

escopo inicial do projeto é o 

Museu de Crédito Real 

2 Gestores, comunidade 

de colaboradores, 

frequentadores e 

turistas do Museu de 

Crédito Real 

Edwaldo Sergio dos 

Anjos Junior 

(ICH) 
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Uso de drogas e 

dependência 

química 

Saúde 

 

 

Centro de referencia 

em álcool e drogas 

(RAD-CAS)  

Atender pessoas com problemas 

relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas, 

buscando conhecer abordagens 

especificas de acordo com as 

necessidades de cada pessoas e 

seus familiares 

1 Pessoas maiores de 18 

anos, encaminhados 

pelos UAPs ou pelos 

diversos serviços e 

especialidades do CAS 

do HU/UFJF 

Mario Sérgio Ribeiro 

(Medicina)  

 

Prevenção, controle e 

tratamento do 

tabagismo 

Oferecer prevenção, tratamento 

e controle ambulatorial do 

tabagismo através de trabalhos 

em grupo e/ou individual uma 

abordagem multidisciplinar  

2 Pacientes e 

acompanhantes do 

HU/CAS, das 

enfermarias e 

ambulatórios, conjunto 

dos funcionários 

Auta Iselina Stephan de 

Souza 

(Serviço Social) 

Atendimento 

nutricional no 

tratamento tabágico: 

auxilio na abstinência 

Realizar atendimento nutricional 

e atividades de educação 

nutricional para promoção e 

proteção da saúde dos tabagistas 

do tratamento 

2 Tabagistas que 

procuram atendimento 

ambulatorial para 

abstinência tabágica no 

HU/UFJF 

Aline Silva de Aguiar 

Nemer 

(ICB)  

 

 Avaliação da rede de 

Atenção aos usuários 

de Álcool e outras 

Drogas 

Desenvolver um método de 

avaliação da rede assistencial 

sobre drogas em um município 

de pequeno/médio porte, a partir 

da metodologia de Análise de 

Redes Sociais; e desenvolver um 

método de planejamento 

baseado em necessidades para a 

oferta assistencial na área de 

álcool e outras drogas 

0 Profissionais e gestores 

dos diversos setores que 

compõem a rede 

assistencial sobre 

drogas de Juiz de Fora, 

usuários de álcool e 

outras drogas e 

pesquisadores da área 

Telmo Mota Ronzani 

(ICH) 

 


