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Programa de atividades integradas do Centro de Psicologia Aplicada (CPA)

Alinne Nogueira Silva Coppus

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A literatura tem apontado os Centros de Psicologia Aplicada/Serviços de Psicologia Aplicada como tendo uma
dupla-função: proporcionar ao estagiário o exercício supervisionado da prática clínica, ao mesmo tempo em
que permitem à Universidade cumprir um de seus papéis sociais que é o de prestação de serviços à
comunidade. Essas instituições configuram-se em uma das poucas que oferecem atendimentos psicológicos
gratúito à grande parcela da população brasileira. O Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Universidade
Federal de Juiz de Fora/UFJF é uma dessas instituições que, atualmente, agrega diversos Projetos de
Extensão desenvolvidos por docentes do Departamento de Psicologia/UFJF e que, portanto, se configura
como um Programa.
Os estágios  vigentes na instituição  atendem crianças, adolescentes, adultos e idosos, nas modalidades de
Terapia Cognitivo-comportamental, Psicanálise, Avaliação psicológica e Psicodiagnóstico e  Orientação
Vocacional, circulando pela instituição mais de 30 alunos que necessitam do bom funcionamento do CPA para
realizarem seus estágios.
O CPA possui atualmente  um número bastante reduzido de funcionários ( um TAE administrativo e um
psicólogo) o que dificulta o bom andamento dos projetos de extensão hoje alocados no mesmo. Além disso, a
instituição atende mais de 200 pessoas anualmente, dentre essas muitos discentes da UFJF. Dessa forma,
justifica-se tanto  a  relevância do trabalho realizado pelo CPA para a UFJF e seus alunos , bem como a
requisição de bolsas .
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Programa de Tratamento e Prevenção de Doenças Reumáticas

Herval De Lacerda Bonfante

DEPTO DE FARMACOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Implementado no ano de 1999, o programa “Prevenção e Tratamento das
Doenças Reumáticas” promove atenção à saúde no Ambulatório de Colagenoses da
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. As atividades semanais realizadas nas quintas-feiras no período
da manhã, oferecem aos
acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora a oportunidade de exercer a prática e o
raciocínio clínico através dos
atendimentos e discussão. São atendidos pacientes com doenças reumatológicas autoimunes, destacando
artrite reumatoide e lúpus eritematoso
sistêmico. O Programa visa um atendimento humanizado, supervisionados por preceptores. São atendidos
pacientes de Juiz de Fora e cidades
vizinhas. O objetivo principal e o diagnóstico precoce da doença, além de fornecer ao paciente o
acompanhamento e orientação em relação a doença e prevenção.
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Urbanismo em Minas Gerais: Pelas Cidades

Raquel Von Randow Portes

Departamento de Projeto, História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O Programa Urbanismo em Minas Gerais da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, como uma
continuidade de trabalhos anteriores, envolve atividades de pesquisa e extensão nos municípios do Estado de
Minas Gerais. O programa volta-se de maneira particular para as questões culturais e ambientais, com ações
voltadas para reversão do quadro insustentável atual dos municípios, com o intuito do desenvolvimento
urbano e rural. O que se pretende é propiciar oficinas culturais realizadas com as comunidades composta por
professores e servidores públicos, além da elaboração de propostas de planos e projetos em processos
participativos. Ao mesmo tempo, se coloca o apoio aos trabalhos do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, particularmente na temática referente ao Patrimônio Cultural e ao Parcelamento do Solo Urbano.
Neste sentido, se coloca a capacitação e a mobilização social em temas relacionados à proteção do
patrimônio cultural e ambiental, saneamento urbano, habitação, turismo, esporte e lazer, além da reflexão
sobre as expansões urbanas futuras. Também se coloca a revalorização da cultura popular, como forma de
restabelecer a herança dos saberes tradicionais. As oficinas incluem a educação e mobilização social,
participação e leituras técnicas e comunitárias, com vistas à elaboração de propostas, capacitação, que se
desdobram, em termos projetuais e de realizações, com o acompanhamento e a participação. Neste
programa, como forma de mobilização se inserem, em particular, oficinas de cultura popular, permacultura,
agroecologia, dentre outras manifestações culturais. Também se coloca a construção de referenciais teóricos
e práticos, além da elaboração de pareceres e laudos técnicos específicos, bem como o apoio à elaboração
de planos diretores. O programa multidisciplinar envolve pesquisa em acervos documentais e trabalhos de
campo, oficinas e cursos, traduzidos nas jornadas de planejamento municipal em Minas Gerais.
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Estratégias de intervenção para o envelhecimento ativo na comunidade: Ações em saúde do Núcleo de
Estudos da Pessoa Idosa.

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O envelhecimento da população brasileira tem gerado discussões sobre suas implicações sociais e em termos
de saúde pública, tendo em vista o aumento do risco de doenças e mortalidade entre idosos. O
envelhecimento ativo é destacado pela Organização Mundial de Saúde como estratégia de garantia de
qualidade de vida para o idoso. Sendo assim, esforços são necessários para que a população brasileira
vivencie o processo de envelhecimento de forma ativa e inclusiva, mantendo suas atividades diárias e
condições de saúde que lhe garantam qualidade de vida. O programa de extensão do Núcleo de Estudos da
Pessoa Idosa (NEPI), intitulado “Estratégias de intervenção para o envelhecimento ativo na comunidade:
Ações em saúde do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa.”, pretende desenvolver ações educativas para a
promoção do envelhecimento ativo e saudável para indivíduos adultos e idosos de Governador Valadares,
Minas Gerais. Para tanto, a população adulta e idosa do município será convidada a participar de atividades
educativas em eventos no formato de feiras de saúde sobre o tema, com enfoque interdisciplinar de áreas da
Nutrição, Educação Física, Odontologia, Fisioterapia e Farmácia. Espera-se, a partir do desenvolvimento
deste programa, contribuir com a qualidade do atendimento à população pelos serviços de saúde, por meio da
construção de instrumento de triagem e detecção de condições de risco para o envelhecimento inativo e a
formação de profissionais com perfil e interesse para atuação na saúde pública.
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Implementação de um Programa de Gerenciamento da caprinocultura leiteira em propriedades rurais da Zona
da Mata Mineira, visando a melhoria da qualidade do leite

Fabiola Fonseca Angelo

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A caprinocultura leiteira no Brasil se configura como atividade rentável, sendo possível de ser implantada com
pouco investimento e em pequenas propriedades. Em função disso, tem contribuído para o desenvolvimento
da atividade, constituindo como alternativa extremamente importante para o agronegócio brasileiro. Dessa
forma, o incentivo da produção de leite caprino de qualidade, baseado em conhecimentos que envolvem
nutrição animal, sanidade animal e reprodução animal é uma excelente alternativa para a geração de renda e
emprego no campo, especialmente por meio dos programas de fortalecimento da agricultura familiar.
Considerando que os sistemas de produção de agricultura familiar reúnem a maioria da população rural do
Brasil e que as populações de baixa renda podem encontrar na caprinocultura leiteira a possibilidade de fluxo
de recurso regular, o acompanhamento do controle de qualidade do leite caprino, considerando diferentes
variáveis simultaneamente (nutrição, sanidade e reprodução animal), fornece uma ferramenta importante aos
pequenos produtores, pois garante um controle mais rápido, prático e eficiente da qualidade do leite
produzido. Assim, a implementação de um programa de gerenciamento para a caprinocultura leiteira que
forneça esses dados, possibilita aos pequenos produtores a ampliação da produção de leite caprino e
derivados de qualidade, contribuindo dessa forma para a melhoria nas condições de vida dessa população em
virtude do aumento de renda. Diante disso, além da capacitação, treinamento e orientações técnico-científicas
aos pequenos produtores da região da Zona da Mata Mineira, a respeito dos fatores envolvidos com a
produção de leite de cabra de qualidade, o presente projeto prevê paralelamente a implementação do sistema
Capricornius, de forma a garantir um aumento na produção de leite de qualidade, vislumbrando dessa forma a
ampliação do mercado consumidor, bem como da produção para derivados lácteos.
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A comunidade no Laboratório Casa Sustentável do Jardim Botânico: Programa de sensibilização para
sustentabilidade no ambiente construído.

Leticia Maria De Araujo Zambrano

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O Laboratório Casa Sustentável (LCS) é um ambiente que foi construído no Jardim Botânico da Universidade
Federal de Juiz de Fora com o objetivo geral de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, de
maneira integrada, na temática da sustentabilidade das edificações.
O espaço foi concebido de forma a atender  princípios de sustentabilidade, explorando técnicas e estratégias
construtivas de arquitetura bioclimática, conforto ambiental e eficiência energética.
Trata-se de um projeto elaborado de forma interdisciplinar, por uma equipe multidisciplinar e conta com uma
parceria entre grupos de pesquisa dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Ciências da
Computação da UFJF.
Reconhecendo os impactos da construção civil sobre o meio ambiente, o Laboratório assume um
compromisso social de sensibilização da sociedade sobre a aplicabilidade de tais técnicas em futuras
construções criando assim um potencial multiplicador desse conhecimento.
Os objetivos deste Programa de Extensão são voltados para as atividades de visitação e de sensibilização de
adultos e crianças para esta temática aplicada no ambiente construído.
O procedimento metodológico para a sensibilização da população baseia-se em visitas guiadas ao espaço do
LCS que foi concebido com ambientes análogos à cômodos de uma casa (quartos, sala, escritório, cozinha,
banheiro, pátio interno e jardins). No percurso de visitação será oferecida a oportunidade do indivíduo
experienciar os diversos ambientes e será convidado a manifestar suas percepções sobre sensações de
conforto ou desconforto, além de receber explanações sobre as técnicas e os sistemas adotados em cada um
dos ambientes.
O público alvo é toda a população de visitantes do Jardim Botânico além de grupos organizados de
estudantes do ensino fundamental, médio e superior. Neste último grupo destacam-se estudantes de cursos
de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias diversas, entre outros.
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PROGRAMA OLHO VIVO: TESTANDO A ACUIDADE VISUAL E O EMPREGO DO LUDICO NA PROMOÇÃO
DA SAÚDE VISUAL DE ESCOLARES COM DOENÇA FALCIFORME

Zuleyce Maria Lessa Pacheco

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Nas crianças e adolescentes com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias há de se ter um cuidado
com a saúde ocular já que estão sujeitos a alterações oculares em razão dos processos vaso-oclusivos que
comumente ocorrem na circulação sanguínea ocular. Compreendendo o lúdico como sendo o método mais
apropriado para se trabalhar com educação para a saúde da criança em idade escolar e que a utilização da
triagem oftalmológica para o diagnóstico precoce de alterações visuais é uma técnica de extrema importância,
de fácil execução e confiabilidade é que optamos utilizá-los como ferramentas no desenvolvimento deste
Programa que articula atividades de ensino, pesquisa e extensão e tem como objetivos: Oportunizar aos
acadêmicos da Graduação de Enfermagem, Fisioterapia, Bacharelado de Pedagogia, Artes e Design e
Comunicação Social desenvolverem ações de promoção da saúde visual de crianças em idade escolar
portadoras de Doença Falciforme ; Promover ações de promoção à saúde visual através da aplicação de
metodologias ativas utilizando atividades lúdicas; Instrumentalizar os acadêmicos para a aplicação do Teste
de Acuidade Visual das crianças matriculadas no ensino fundamental e que são portadoras de Doença
Falciforme , utilizando a Escala Optométrica de Snellen e a Escala de RAD; Realizar o Teste e Reteste de
Acuidade Visual; Detectar precocemente o déficit visual das crianças com Doença Falciforme e que estão
matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental; Promover campanhas para arrecadação das órteses
visuais que serão doadas, para serem fornecidas às crianças que tiverem a indicação das mesmas; Promover
salas de espera, palestras, simpósios e ou debates sobre a importância dos cuidados com o aparelho da
visão para a promoção da saúde visual das crianças; Apresentar o Programa em eventos científicos. Trata-se
de um Programa de extensão cujos participantes serão crianças e adolescentes, matriculados no ensino
fundamental, portadoras de Doença Falciforme e que estão em tratamento no Hemocentro Regional de Juiz
de Fora, totalizando 250 crianças. O local de realização do projeto será no Hemocentro Regional de Juiz de
Fora. Os dias de execução do projeto serão às quartas-feiras à tarde no horário de 13:00 as 17:00 e às sextas
feiras no horário de 07:00 as 11:00 e de 13:00 as 17:00. Inicialmente serão utilizadas atividades lúdicas
visando os cuidados com os olhos e a importância do Teste de Acuidade Visual e posteriormente os Testes
de Acuidade Visual. Este projeto de extensão está vinculado à pesquisa tendo sido aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora com Parecer Nº 715.363.
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AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA HANSENÍASE EM MUNICIPIOS DE ALTA
ENDEMICIDADE NO LESTE DE MINAS

Lucia Alves De Oliveira Fraga

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A internacionalização da pesquisa na área de hanseníase e co-infecções é uma realidade no  Campus  da
UFJF/GV. A proposta desse programa de extensão está inserida em um contexto maior de investigação da
Hanseníase e conta com o apoio técnico científico de pesquisadores estrangeiros  representados pela Dra
Jessica Fairley da Emory University, Atlanta, e do Dr Conor Caffrey da Universidade da Califórnia em San
Diego (UCSD).  Atualmente 3 teses de Doutorado e  01 dissertação de Mestrado, estão vinculadas ao Tema.
Desde 2016, Professores , pesquisadores  e estudantes de Pós- Graduação da Emory University visitam o
Campus da UFJF/GV, participando de treinamentos , palestras e workshops. Nesse ano de 2018, já
recebemos a visita de 2 estudantes e realizaremos no dia 26 de junho o III Workshop em hanseníase,
cadastrado na PROEX. O núcleo de Pesquisa e Extensão em hanseníase esta cadastrado no Diretório do
Grupo de Pesquisa do CNPq, e pode ser acessado pelo link: https://pt-br.facebook.com/hansenologia/,
www.ufjf.br/.../professora-de-universidade-americana-visita-ufjf-gv-para-falar-da-hanseniase ,...
www.ufjf.br/.../nucleo-de-pesquisa-em-hansenologia-da-ufjf-gv-realiza-acoes-em-limeira de Mantena.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae. O número de casos
novos no Brasil é relativamente estável há pelo
menos 20 anos, e varia em torno de 35-45 mil pacientes/ano. Estudo recente em que a estratégia de visitas
domiciliares aos pacientes, diagnosticados
em anos anteriores (5 a 10 anos), foi utilizada para a busca ativa de casos novos evidenciou que pelo menos
25% dos domicílios apresentavam um
novo caso de hanseníase. Esse resultado indica a ocorrência de falhas nas políticas de saúde para vigilância
de contatos domiciliares, sabidamente a
população de maior risco de desenvolver a doença. Neste contexto, estudo realizado na Nigéria, sugere que a
estratégia de maior custo-efetivo para
diagnosticar hanseníase é o exame dos contatos domiciliares dos pacientes, que poderia possibilitar a
identificação precoce de casos novos de
hanseníase e, com isso, reduzir a transmissão. Nesse sentido, as ações que fazem parte do programa ora
proposto envolvem professores e estudantes
dos cursos da área de saúde do ICV-Campus GV, especialmente do Curso de Medicina, dado o enfoque da
proposta na hanseníase. O programa
propõe implementações integradas de projetos com ações extensionistas permanentes de vigilância,
prevenção e controle da hanseníase nos
municípios ou regiões de alta prevalência, para organizar, monitorar e avaliar as estratégias que objetivam
impactar favoravelmente o perfil
epidemiológico dessa doença.
Vale ressaltar que no ano de 2017, o desenvolvimento de parte desse programa gerou como produtos, várias
apresentações em Congressos Nacionais e Internacionais com destaque para o Congresso de Hansenologia
em Belém, Pará, quando foram mostrados dados preliminares do aplicativo em desenvolvimento. O trabalho
foi premiado no SEMIC/GV e  elaborado um artigo para publicação na Revista Princípia. Um segundo artigo
foi aceito para publicação na Revista Hansenologia Internationalis intitulado: A importância da busca ativa
como estratégia de controle da hanseníase em territórios endêmicos.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Programa de Assistência Farmacêutica da Farmácia Universitária da UFJF

Marcelo Silva Silverio

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

Este Programa será desenvolvido na Farmácia Universitária da UFJF através do serviço de dispensação de
medicamentos do SUS e a manipulação de medicamentos destinados aos usuários do sistema público de
saúde. O programa se desenvolve em consonância com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica,
tendo o medicamento como insumo essencial visando o acesso e seu uso racional. O objetivo deste programa
é oferecer a população, especialmente do entorno da UFJF, uma assistência farmacêutica de qualidade,
visando a melhoria das suas condições de saúde e qualidade de vida. O programa se desenvolve de forma
articulada com o sistema público de saúde, pois atende usuários da atenção primária a saúde (APS) que
foram atendidos nas UBS da região, usuários atendidos na UPA de São Pedro, e ainda usuários oriundos de
serviços especializados de saúde que residem na região. A Farmácia Universitária dispensa os medicamentos
disponibilizados pelo SUS e faz a orientação para o uso correto destes medicamentos, garantindo assim que
cada paciente obtenha o melhor resultado do seu tratamento. A Farmácia realiza os atendimentos de segunda
a sexta, de 7h as 19h. Os medicamentos disponíveis compõe a lista de medicamentos do município
disponíveis para as UBS. No âmbito deste programa são desenvolvidos projetos de extensão, e o mesmo se
articula com o ensino e a pesquisa, pois no na Farmácia universitária se desenvolvem estágios curriculares,
projetos de treinamento profissional e de iniciação científica, além de atividades de residentes da área de
farmácia.
A Farmácia Universitária pode ser contactada pelo email: farmacia.universitaria@ufjf.edu.br ou pelo telefone:
2102-3156
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O Centro de Ciências da UFJF como Espaço de Extensão Universitária

Eloi Teixeira Cesar

CENTRO DE CIÊNCIA

REITORIA

Resumo

O Centro de Ciências da UFJF foi inaugurado em 2006 com o objetivo de promover a Divulgação e a
Popularização da Ciência, sendo hoje um dos atores principais da Extensão da Universidade Federal de Juiz
de Fora. Para tanto, realizamos diversas ações, como exposições interativas, cursos e eventos nas áreas de
matemática, física, química, biologia e astronomia, que já atraíram até o momento um público externo de
cerca de 160.000 pessoas. Com a apresentação deste projeto, pretendemos aprimorar ainda mais nossas
atividades de formação e divulgação da Ciência através da inserção dos acadêmicos das licenciaturas
relacionadas aos temas citados acima, que atuarão como mediadores das diversas ações executadas. Desta
forma os fenômenos observados em todos os experimentos são relacionados com o cotidiano dos visitantes,
e acreditamos que estaremos contribuindo ainda mais na formação científica de nossos estudantes,
possibilitando o despertar de vocações para as áreas científicas e tecnológicas, fator fundamental para o
desenvolvimento do país.
Nossa equipe de professores possui larga experiência na atuação no Centro de Ciências, e os bolsistas são
os responsáveis diretos pelo atendimento ao público, o que é fator primordial em sua formação profissional, já
que passam a ter os primeiros contatos com os estudantes do ensino básico. Também temos interesse na
investigação e pesquisa das atividades realizadas, sendo que já apresentamos diversos trabalhos em
congressos científicos nas áreas de educação e extensão a respeito das intervenções realizadas, contribuindo
assim na área da pesquisa em Educação em espaços não-formais.
Todas as atividades acontecerão no novo prédio do  Centro de Ciências da UFJF, localizado no campus da
UFJF, de segunda a sexta-feira de 8h às 18h e também às terças e quintas-feiras no horário de 19h às 21h,
além de sábados de 14h às 17h e domingos de 9h às 12h.. Maiores informações podem ser obtidas em nosso
site, www.ufjf.br/centrodeciencias

Contatos
e-mail: centrodeciencias@ufjf.edu.br
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Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o processo de envelhecimento

Estela Saleh Da Cunha

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O programa criado há, aproximadamente 27 anos, no ano de 1991, pela Faculdade de Serviço Social, vem
pautando sua trajetória em dois eixos: a construção e desenvolvimento de propostas educativas de qualidade
e com caráter interdisciplinar, voltadas para idosos de variadas faixas etárias e perfis socioeconômicos e
culturais; a produção de conhecimentos acerca do envelhecimento e gerações, considerando as rápidas
transformações do mundo contemporâneo. Em 2018, a fim de atender a uma demanda do Conselho Nacional
do Idoso (Ofício número 4/2017/SEI/CNDI/SNDPI/MDH, datado de 13/12/2017) e dar conta das diversidades,
complexidades e, especialmente, desigualdades que envolvem o processo de envelhecimento nessa
sociedade, o Programa passa a ser denominado “Pólo Interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão sobre o
processo de envelhecimento”.  Nele são desenvolvidas ações com intuito de resgatar a cidadania do idoso,
sua saúde e bem estar, autonomia, melhoria das relações intergeracionais, promover a “reinserção” na
sociedade, ampliar o conhecimento dos direitos dos idosos e da rede sócio assistencial no município,
despertar o interesse da participação em espaços socioculturais e políticos, tendo em vista a promoção e
ampliação da cidadania, da valorização da experiência, da memória e da reconstrução dos vínculos familiares
e comunitários. Como espaço de ensino, pesquisa e extensão, intenta fomentar o desenvolvimento de
pesquisa e a produção de trabalhos acadêmicos; favorecer a interdisciplinaridade e interinstitucionalidade na
abordagem da questão do envelhecimento e no desenvolvimento das ações; promover discussões sobre os
envelhecimentos e dispositivos legais, capacitando acadêmicos das diversas áreas do conhecimento para
futura atuação profissional de qualidade, além de fornecer subsídios para políticas públicas. Baseia-se na
perspectiva socioeducativa e interdisciplinar, oferecendo cursos, oficinas, passeios culturais, filmes, vídeos,
musicalização e outras expressões culturais e corporais. Embora atenda a pessoas a partir de 45 anos, a
maioria dos participantes tem 60 anos ou mais (acima de 60% na sede). Sua sede está localizada na  Av. Rio
Branco, 3372, com atendimento de segunda a sexta feira de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 hs. Contatos:
(32) 3215-4694. E-MAIL: polodoenriquecimentocultural@gmail.com. Facebook: Polo de Enriquecimento
Cultural Para a Terceira Idade/ UFJF .
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Da Diversidade Cultural à Diversidade Produtiva: a construção dos saberes necessários para a transição
agroecológica

Leonardo De Oliveira Carneiro

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente programa tem como principal objetivo dar continuidade e fortalecer o NEA EWE (UFJF),
incrementando a sua integração com agricultores, quilombolas, assentados de reforma agrária, escolas do
campo e agências de ATER, em busca da construção e da socialização de conhecimentos e técnicas
relacionadas à  Agroecologia e à  Produção Orgânica no contexto microrregional. As municipalidades
beneficiadas diretamente pelo projeto serão: i) Juiz de Fora; ii) Bias Fortes; iii) Acaiaca; iv) Lima Duarte; v)
Acaiaca e vi) Santos Dumont. O programa terá a duração de dezoito meses, com atividades previstas para
todo o período e conta equipe e infraestrutura condizentes à  proposta interdisciplinar que integra ações de
extensão nas temáticas de produção e de comercialização agroecológica, de educação do campo, de saúde
pública, de saneamento ambiental e de resistências das culturas do campo existentes no contexto.  Ao todo
pretendemos envolver professores,  estudantes, técnicos administrativos em educação, além do envolvimento
de técnicos-extensionistas de ATERs, agricultores, quilombolas, consumidores de produtos orgânicos e
agroecológicos, professores e estudantes da educação básica em escolas de educação do campo e
assentados de reforma agrária. Juntos, estes podem chegar a um público de participantes diretos de mais de
trezentas pessoas envolvidas em atividades regulares durante os dezoito meses de duração do projeto. Os
principais métodos de trabalho constam dos Intercâmbios Agroecológicos (desenvolvido pelo CTA-ZM, a partir
de perspectivas freireanas e de inspiração na metodologia campesino-a-campesino desenvolvidas na
Nicarágua e em Cuba) dos DRPs (Diagnósticos Rurais Participativos), das oficinas temáticas, da oferta de um
curso de especialização sobre conhecimentos tradicionais e práticas escolares para professores, além da
realização do evento "Roteadores Sociais: articulando direitos quilombolas ". O conjunto dessas ações almeja
construir participativa e interativamente princípios de sustentabilidade e de desenvolvimento local nos
contextos abarcados e buscar o envolvimento de estudantes, técnicos e professores da UFJF nas questões
sobre agroecologia em nossa região.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Atelier livre de projeto-ação. Arquitetura de/o fazer.

Fabricio Rezende Fontenelle

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Esse programa procura através da realização de projetos arquitetônicos, a capacitação de  colaboradores
bem como atendimento de necessidades de assistência técnica para a sociedade organizada calcadas em
premissas de sustentabilidade .
Buscando o formato de ateliê de prática profissional, com uso de soluções técnicas e materiais não
convencionais de baixo custo para construção que potencializem a autossuficiência dos espaços, e
metodologias participativas de projeto, os participantes tem oportunidade de vivenciar o laboratório com
intensa produção de conhecimento que o exercício de implantação de uma construção pode proporcionar.
Além do saber técnico, a procura pelo intercâmbio entre academia e sociedade através do resgate de técnicas
vernaculares e da convivência mútua  bem como a experimentação de novas alternativas tecnológicas reforça
a produção de conhecimento, promove empoderamento e empatia.
O atelier tem sede na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF onde são realizados os trabalhos de
escritório, mas as atividades ocorrem de forma Itinerante dependendo da localização dos projetos.
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RECICLE: Técnicas sustentáveis e troca de saberes

Samuel Rodrigues Castro

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Surgido em 2015, o programa de extensão proposto, inicialmente intitulado ‘Recicla UFJF: núcleo de apoio
autogestionário e à educação ambiental’, pautou suas ações, de forma multidisciplinar, em 3 pilares
fundamentais coordenados pelos cursos de graduação: (i) Engenharia Ambiental e Sanitária, com a realização
de atividades de educação ambiental junto à comunidade acadêmica, garantindo a efetividade da coleta
seletiva, além de apoiar e oferecer capacitação técnica à Associação Municipal de Catadores de Papel,
Papelão de Materiais Reaproveitáveis de Juiz de Fora (ASCAJUF), com palestras e oficinas versando sobre
meio ambiente, saúde e segurança no trabalho; (ii) Ciências Contábeis, com o auxílio a tal associação de
catadores na obtenção de regularidade fiscal e administrativa; e, por fim, (iii) Direito, cujo objetivo é a
orientação jurídica integral. Com base na análise de indicadores e com fins de ampliar sua abrangência,
potencializando ações assertivas e àquelas mais efetivas junto aos seus beneficiários, esse programa de
extensão passa por um processo de reestruturação, apresentada no âmbito dessa proposta. Propõe-se duas
linhas principais de atuação: uma com ênfase na prestação de apoio técnico às associações de moradores
(na presente edição uma parceria contemplada com o bairro Santa Rita/Juiz de Fora), cooperativas de
catadores e outros interessados no desenvolvimento e disseminação de técnicas sustentáveis no
gerenciamento de resíduos e soluções ambientais integradas; e uma outra linha com foco na educação
ambiental, em uma abordagem horizontal de ações práticas educativas, de forma a mobilizar, esclarecer e
conscientizar a comunidade acadêmica e população do entorno quanto à Coleta Seletiva Solidária e à
destinação ambientalmente adequada de resíduos, prevalecendo a hierarquia preconizada na legislação
vigente (redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos). No campus, esse Programa visa apoiar e
fornecer subsídios à Coordenação de Sustentabilidade ligada à Pró-Reitoria de Obras, Sustentabilidade e
Sistema de Informação da UFJF para a implantação da Coleta Seletiva Solidária no campus e
acondicionamento adequado dos resíduos destinados às associações e cooperativas de catadores,
cumprindo o que prevê a Lei 12.305/10 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos promulgada em
agosto de 2010, na qual está disposto que os resíduos gerados em órgãos públicos devem ser encaminhados
as associações de catadores. Dentro das linhas propostas destacam-se atividades, tais como: (i) Promover
políticas de sustentabilidade; (ii) Promover, de acordo com as normas federais, a separação dos materiais
recicláveis e sua adequada destinação; (iii) Monitorar ações de coleta seletiva solidária; (iv) Promover um
ambiente educativo que favoreça atitudes de reuso e descarte adequado de recicláveis; (v) Propor ações de
melhoria do gerenciamento de resíduos em diferentes cenários; (vi) Gerar material informativo e ações de
mobilização ambiental. O programa tem fins de fomentar a transformação de hábitos, com base na
conscientização e a importância da participação individual nas mudanças socioambientais, no que tange o
conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos materiais; indo além, contribuindo para uma
formação cidadã com resultados intangíveis para os envolvidos. Destaca-se, ainda, a possibilidade de coleta
de dados, tratamento e análises, elaboração de relatórios e diagnósticos, que poderão embasar tomadas de
decisões, além de etapas de planejamento e monitoramento de questões ambientais, contribuindo para um
modelo de gestão com vistas à melhoria contínua. Assim, busca-se estreitar a relação entre ensino, pesquisa
e extensão, a partir de encontros estrategicamente planejados com a comunidade externa e diferentes atores
da sociedade, envolvendo Associações de Moradores, Catadores, Alunos de ensino médio (Visitas ao
campus),
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ações com crianças (Domingo no campus), transmitindo conceitos de sociedade sustentável e solidária em
uma abordagem formativa que, também, dá sentido à Universidade.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Oficinas de Música da UFJF

Fernando Vago Santana

DEPARTAMENTO DE MUSICA

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O programa de extensão Oficinas de Música da UFJF visa a atender adolescentes, jovens e adultos da
comunidade interessados no aprendizado musical, dando enfoque especialmente à preparação de futuros
candidatos aos cursos de Graduação em Música da UFJF. Para tanto, oferecerá aulas em dois eixos, a saber,
Teoria Musical e Instrumentos/Canto, que abrangem as exigências dos Testes de Habilidade Específica do
vestibular para Música. A oficina de Teoria Musical será ofertada para turmas em níveis básico e
intermediário. Já as oficinas de Instrumentos/Canto compreenderão aulas individuais e atividades coletivas de
Canto, Flauta, Piano, Violão, Violino, Viola e Violoncelo, também em níveis básico e intermediário. Os cursos
serão gratuitos e não exigirão conhecimento musical prévio, com exceção dos cursos de nível intermediário. O
programa priorizará atender adolescentes e jovens, mas estará também disponível para adultos. As aulas
serão realizadas no Instituto de Artes e Design da UFJF. A idade mínima exigida para a seleção de alunos
será de 14 anos completos na data da seleção. Bolsistas selecionados serão responsáveis por auxiliar nas
aulas e nas atividades administrativas, sob orientação dos professores responsáveis. Os horários das aulas
serão ofertados nos três turnos, a depender da disponibilidade das salas no IAD. Maiores informações e
inscrições através do e-mail de contato: oficinasdemusicadaufjf@gmail.com.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

e-TEIA - Tecnologias de informação e comunicação na Educação: Inovação na sala de Aula – (3a Edição)

Liamara Scortegagna

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O Programa e-TEIA (3a Edição), objetiva ampliar a formação dos alunos do curso de Licenciatura em
Computação (LiComp) à distância da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), inserindo-os no cotidiano
de escolas da rede pública com o intuito de capacitar e informar os professores e futuros professores no uso
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na sala de aula contribuindo assim, para a melhoria do
processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas das cidades/polos da UFJF, bem como melhorar a
formação dos alunos do curso, através de uma proposta integrada com o Projeto Pedagógico do Curso, com o
ensino, pesquisa e extensão e ainda, aproximar os alunos da modalidade à distância com a Instituição,
promovendo a construção de um processo de identidade e pertencimento. Serão desenvolvidas ações pelos
alunos do curso como, palestras e oficinas em cidades/polos onde, o curso de Licenciatura em Computação é
ofertado.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

O TURISMO NO MUSEU

Luciana Bittencourt Villela

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O programa O Turismo no Museu tem como objetivo fortalecer ações de educação patrimonial, assim como
de arte, memória, ecologia e lazer, em parceria com o Museu Mariano Procópio (MAPRO), com vistas a
atender, especialmente, a comunidade acadêmica e o público infantil frequentador do Museu Mariano
Procópio. Estas ações de educação patrimonial têm como alvo promover o desenvolvimento do exercício da
autonomia, da cidadania, da identidade, da diversidade cultural, assim como de promover a difusão artística e
a preservação da memória local e do ambiente natural.
O Turismo no Museu pretende dar continuidade a três projetos de extensão que foram contemplados no edital
do PROEXT 2015, a saber, o “Encontros no Jardim”, o “Férias no Museu” e o “ Ciclo de Palestra Diálogos
sobre Memória e Patrimônio”.
O projeto “Encontros no Jardim” tem como objetivo propiciar a difusão de conhecimento e a sensibilização do
público infantil acerca de temas que envolvam as categorias meio ambieambiental do Jardim Histórico do
Museu, uma vez que, este espaço representa uma das mais significativas áreas verdes urbanas do município
de Juiz de Fora e comumente é utilizada por seus moradores como referência para o contato "homem-
natureza". As atividades programadas para esta ação, sendo realizadas mensalmente, pretendem despertar
no público infantil valores e ideias sobre conservação da natureza e senso de responsabilidade para com as
gerações futuras, apresentando, de forma lúdica, alternativas para os dilemas ambientais que perpassam seu
dia a dia, estimulando a modificação de atitudes e a formação de hábitos mais sustentáveis.
O projeto “Férias no Museu” ocorre no período de férias escolares e tem como objetivo promover atividades
lúdicas e artísticas nas dependências do MAPRO, de modo a estimular a inclusão do Parque Mariano
Procópio no lazer em família e restaurar o costume de um brincar coletivo. Também é objetivo do Férias no
Museu atividades que estimulem o conhecimento acerca do patrimônio histórico-artístico-cultural e do
patrimônio natural através de gincanas, brincadeiras, visitas mediadas, contação de histórias etc.
Por fim, o projeto “Ciclo de Palestras sobre Memória e Patrimônio” visa trazer uma reflexão acerca das teorias
e práticas relativas aos espaços patrimoniais e suas relações com a memória e o turismo. Neste ciclo são
convidados especialistas em diversas áreas do conhecimento para apresentar, discutir e refletir com a
comunidade acadêmica da UFJF alternativas atuais para a gestão, interpretação e mediação do patrimônio e
suas relações com o turismo. As palestras ocorrem mensalmente no Instituto de Ciências Humanas das 17h
às 19h.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

NAGÔ - Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares: semeando a agrobiodiversidade e a transição
agroecológica no Médio Rio Doce

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O principal objetivo do programa NAGÔ é fortalecer a Agroecologia no Território Médio Rio Doce, por meio do
apoio às ações de extensão integradas com a pesquisa e com o ensino em prol do desenvolvimento rural
sustentável, e da superação dos problemas socioambientais enfrentados pelos agricultores familiares e povos
e comunidades tradicionais da região, visando promover o Bem Viver por meio de trocas de saberes, práticas
e tecnologias sociais agroecológicas. O programa tem como parceiros o Centro Agroecológico Tamanduá
(CAT), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Governador Valadares (STR-GV) e o Centro de Referência
em Direitos Humanos (CRDH) para desenvolver os seguintes projetos: "Pluriversidade dos Povos e
Comunidades Tradicionais do Watu: Educação Intercultural e Bem Viver no Vale do Rio Doce", "Plantas
Alimentícias Não Convencionais (PANCs), segurança alimentar e resistência cultural na Agricultura Urbana e
Periurbana em Governador Valadares", "Rede de Prosumidores Agroecológicos do Médio Rio Doce:
promovendo geração de renda familiar, autonomia e soberania alimentar" e "Tecnologias Sociais e
Agroecologia no campo e na cidade". Como ações previstas nos projetos vinculados ao NAGÔ, serão
organizados eventos e cursos de extensão, oficinas e intercâmbios agroecológicos, envolvendo professores,
técnicos, estudantes, agricultores familiares, indígenas e quilombolas do Território Médio Rio Doce. O
programa também prevê a implantação de unidades de referência em tecnologias de produção orgânica e de
base agroecológica selecionadas a partir do mapeamento das experiências na região, além da produção de
material didático-pedagógico como cartilhas e vídeos educativos sobre diferentes temáticas visando à
transição agroecológica e à conservação da agrobiodiversidade e valorização dos conhecimentos tradicionais.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Núcleo de Engenharia Pública

Jordan Henrique De Souza

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

A presente proposta de extensão visa desenvolver ações de engenharia e arquitetura públicas em
comunidades de baixa renda, principalmente nos
bairros limítrofes à Universidade Federal de Juiz de Fora e adjacências que encontram-se em situação de
vulnerabilidade à riscos de desabamento de
edificações, inundações, escorregamento de encostas, que apesar da posse não possuem título de
propriedade. Nesse sentido propõe-se também a
prestação de orientação técnica de engenharia no caso de direito de vizinhança e o desenvolvimento de
ações estruturais (como projetos de obras) e
não estruturais (como auxílio na mediação de conflitos, mini-cursos e análise de situações e áreas de riscos).
Visa-se resgatar nas comunidades próximas da UFJF, o senso de pertencimento à Instituição, permitindo
aproximação das comunidades com atividades
de extensão e pesquisa universitárias.
A metodologia de atendimento será de maneira individual, avaliando e propondo ações de engenharia em
unidades habitacionais e de maneira coletiva,
incluindo grupos comunitários com o desenvolvimento de ações em conjunto com outros órgãos públicos.
Visa-se o atendimento em conjunto com o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF,
localizado à Avenida Presidente Itamar Franco,
988, ao lado do Procon, cujo horário de atendimento é de 08h às 12h e 14h às 18h.
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Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV

Tayara Talita Lemos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV (CRDH), enquanto programa, tem por finalidade
dar continuidade às ações que o projeto de extensão, existente desde 2014, sob a mesma titulação, vigente
até julho de 2018, iniciou. Desse modo, e tendo em vista a ampliação de demandas e metas surgidas, a
presente proposta tem por objetivo desenvolver atividades concernentes à manutenção e consolidação do
CRDH, como um centro de inserção, de referência e diálogo no Médio Rio Doce. O CRDH, a partir disso, tem
algumas finalidades em sua atuação que podem ser resumidas em: prestação de assistência jurídica,
psicológica, social e antropológica; atuação por meio da mediação, compreendida como forma alternativa de
resolução dos conflitos; capacitação de lideranças comunitárias quanto à atuação de Direitos Humanos na
região; informação, conscientização e divulgação da importância dos direitos humanos para todos os
segmentos a população; mapeamento da demanda social por Direitos Humanos na região, suas
características e seus desafios e, sobretudo, articular diversas ações extensionistas na defesa, promoção e
implementação dos direitos humanos na região. A iniciativa decorre da necessidade urgente da efetivação dos
direitos humanos como forma de prevenir e solucionar diversos conflitos sociais existentes no Médio Rio
Doce. Com a consolidação do CRDH abre-se a possibilidade de reversão do quadro atual dos conflitos sociais
e de um quadro alarmante de violência, com um índice de 5ª posição dentre os municípios mais violentos de
MG, conforme pesquisa realizada pelo IPEA em 2017. Particularmente, diante de esferas mais vulneráveis da
sociedade, busca-se reverter esse quadro, por meio das ações preventivas, propositivas e resolutivas
desenvolvidas, em qualquer das suas frentes de atuação.
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PROSAM - Promoção da saúde das mulheres: integralidade/ interdisciplinaridade na atenção primária,
secundária e terciária à saúde

Maria Das Dores De Souza

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

A saúde da mulher no Brasil é comprometida, por altas taxas de morbimortalidade por doenças
cardiovasculares, câncer de Colo de útero e de mama, violência de gênero e Infecções Sexualmente
Transmissíveis, procedimentos cirúrgicos invasivos desnecessários, como as cesarianas mal indicadas e
também pela medicalização do corpo feminino de forma desmedida, incluindo também elevadas taxas de
Mortalidade Materna por causas evitáveis. Este Programa visa promover à saúde das mulheres jovens e
adultas, maiores de 18 anos, através de ações de organização dos serviços de saúde, assistência através de
consultas individuais e educação em saúde, de forma interdisciplinar, nos três níveis de atenção à saúde em
acordo com os objetivos da Política de Atenção Integral a Saúde da Mulher, vigente no Brasil desde 2011.
Sua relevância está centrada na possibilidade de oferta de procedimentos de saúde à população usuária dos
Serviços de Saúde, formação acadêmica para melhoria da qualificação da assistência, desenvolvimento
pesquisa e divulgação da produção científica resultante das atividades desenvolvidas. Será realizado nos
níveis primário (Unidades de Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde de Juiz de Fora),
secundário e terciário (Unidade de Saúde da Mulher do Hospital Universitário e Centro de Atenção á Saúde
da Universidade Federal de Juiz de Fora). As atividades envolverão procedimento de capacitação dos
acadêmicos, educação em saúde em grupos, consultas individuais, visitas domiciliares, organização e
participação em eventos científicos e atividades de pesquisa, sendo planejados, executadas e avaliadas de
forma interdisciplinar pelas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Serviço Social e
Psicologia. Os acadêmicos atuarão de forma integrada com a equipe de saúde, estagiários, residentes e
mestrandos das diversas áreas da saúde, sob a supervisão indireta dos profissionais e docentes envolvidos,
de segunda a sexta nos horários de 7 a 11 horas e de 13 a 17 horas. Além das atividades clínicas, serão
aplicadas metodologias ativas e participativas, com base na interação dialógica entre participantes, centradas
nas necessidades e demandas da população. Os procedimentos também serão oferecidos aos homens
adultos, maiores de 18 anos que convivem com as mulheres atendidas pelos serviços, na perspectiva dos
direitos sexuais e reprodutivos de ambos. A população atendida, portanto, será constituída por mulheres e
homens em idade reprodutiva, independente da identidade de gênero. Incluirá gestantes, puérperas (mulheres
no pós-parto) e casais, mulheres no período de pré ou pós-menopausa (climatério) e homens no período de
andropausa. As ações tem interface com projeto de pesquisa, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Juiz de Fora, de modo a contribuir para a produção do conhecimento na área de
saúde da mulher na perspectiva da promoção da saúde, interdisciplinaridade e integralidade nos serviços
abrangidos. Os contatos com a Equipe podem ser feitos pelos telefones: 32 2102 3821(FACENF UFJF), e por
e mail: mdores.souza@gmail.com.
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Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora - EMAU/RUA - UFJF

Raquel Von Randow Portes

Departamento de Projeto, História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O programa de extensão aqui apresentado representa a continuidade das ações desenvolvidas no Escritório
Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFJF - EMAU/UFJF, formado em 2011 por alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo, denominado RUA - Relações Urbanas e Arquitetônicas, desenvolvido enquanto
projeto de extensão até 2011 e, retomado como programa no ano de 2017 até presente momento.

O EMAU desenvolve um trabalho junto às comunidades e movimentos sociais de Juiz de Fora/MG e região,
possibilitando o acesso ao profissional de Arquitetura e Urbanismo,  oferecendo  assessoria técnica em
projetos colaborativos e participativos, nas demandas prioritariamente coletivas. Este modelo de extensão é
amparado na Resolução nº 2, de 17 de junho de 2010 do Ministério da Educação, Art 6º, § 5º, item V, que
versa sobre como os núcleos de conteúdos poderão ser dispostos em termos de carga horária e de planos de
estudo, em atividades práticas e teóricas, individuais ou em equipe. Para além disso EMAU seguem os quatro
postulados da Unesco e da União internacional de Arquitetos para a educação em arquitetura e urbanismo,
que são:
Garantir qualidade de vida digna para todos os habitantes dos assentamentos humanos;
Uso tecnológico que respeite as necessidades sociais, culturais e estéticas dos povos;
Equilíbrio ecológico e desenvolvimento sustentável do ambiente construído;
Arquitetura valorizada como patrimônio e responsabilidade de todos.

O programa visa ainda complementar a formação acadêmica dos alunos envolvidos, trabalhando com a
realidade sócio-espacial de Juiz de Fora e região, no   desenvolvimento de metodologias que visam
estabelecer um diálogo horizontal entre o saber técnico dos estudantes, orientados por um profissional de
arquitetura e urbanismo com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR, e os conhecimentos
de todos os envolvidos nos processos de projeto e execução em arquitetura e urbanismo.
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NAFF - NUCLEO DE APOIO FINANCEIRO FISCAL

Elida Maia Ramires

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

A Faculdade de Administração e Contábeis (FACC) entende que a Educação Superior deve preparar o aluno
para o exercício da cidadania e do pensamento crítico, assumindo as suas responsabilidades sociais e
profissionais de forma competente. Desta maneira, os cursos oferecidos pela faculdade contemplam nos seus
projetos Pedagógicos a busca pelo conhecimento consolidada a uma prática de ensino-aprendizagem. Assim
como outros núcleos de apoio existentes na UFJF, o Núcleo de Apoio Financeiro e Fiscal (NAFF) foi criado
em 2015 com o fim de apoiar contribuintes de baixa renda, pequenas empresas ou sociedades civis sem fins
lucrativos, que, de outro modo não teriam acesso às orientações contábeis e fiscais básicas. Ao longo desses
três anos, o seu objetivo foi se consolidando e, ao mesmo tempo, se ajustando as demandas. Atualmente
buscamos atuar não somente em orientações contábeis e fiscais, que muitas vezes tem um caráter paliativo,
mas sobretudo em orientações preventivas enquanto de planejamento e orçamento financeiro e tributário, seja
para pessoas físicas ou jurídicas, incorporando recentemente ao nosso escopo a educação financeira para os
mais jovens também.
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GV sem parasitoses: Popularização do saber científico

Girley Francisco Machado De Assis

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As doenças parasitárias são endêmicas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento onde as
condições de saneamento básico são precárias, associado a isto ainda temos condições climáticas
favoráveis, tipo de solo, poluição ambiental,  baixa renda e precárias condições de habitação e educação. As
crianças e adolescentes  são as mais atingidas por essas parasitoses devido a sua maior exposição a fatores
de riscos e aos hábitos e costumes relacionados à faixa etária que favorecem os mecanismos de transmissão.
É sabido que as parasitoses intestinais são um grave problema de saúde pública, tendo em vista as suas
diferentes formas de contaminação e as alterações clínicas que podem causar nos indivíduos parasitados.
Diante disto, o objetivo deste programa é proporcionar atividades de capacitação à escolares e agentes
comunitários de saúde como ferramenta de conscientização e aprendizado, buscando assim interromper o
ciclo vicioso de reinfecções a partir dos conhecimentos relacionados a prevenção e controle das doenças
parasitárias de importância regional. Neste processo os escolares e agentes de saúde passam a ser os
multiplicadores do conhecimento uma vez que começam a colocar em prática os ensinamentos recebidos.
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PRIMEIRA INFÂNCIA: TRANSFORMANDO VIDAS COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E LAZER.

Schirley Maria Policario

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Programa interdisciplinar e multiprofissional que envolve conhecimentos de diversas áreas: Administração,
Ciências Contábeis, Educação Física, Nutrição e Odontologia. Juntos, estudantes, docentes e técnico
administrativos da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares (UFJF-GV)
realizarão atividades educativas direcionadas para a realidade do público alvo. O programa será desenvolvido
em um distrito de Governador Valadares, Minas Gerais, chamado Xonim de Cima. As atividades do programa
serão desenvolvidas especificamente com crianças de 02 a 05 anos, que frequentam a creche da Escola
Municipal Florinda Cândida de Souza. Interagindo com as crianças da creche e o contexto no qual elas se
inserem, incluindo os familiares e servidores da Escola Municipal Florinda Cândida de Souza, este programa
tem como objetivo contemplar a prevenção de doenças e promoção à saúde e educação das crianças, com
atividades lúdicas, contribuindo para melhoria das condições de vida das mesmas e das pessoas de seu
convívio. O programa será desenvolvido privilegiando uma metodologia participativa, de forma a envolver as
diversas áreas da saúde e das ciências sociais, comunidade, alunos e colaboradores trabalhando em uma
parceria mútua. As atividades do programa serão todas previamente agendadas com a direção da escola.
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Programa Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFJF - Intecoop

Ana Livia De Souza Coimbra

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

A construção de uma perspectiva de desenvolvimento dialógico bem como a elaboração de soluções aos
problemas econômicos, sociais e ambientais que perpassam a sociedade brasileira é um desafio que as
universidades públicas podem mediatizar através da produção e socialização do conhecimento,
fundamentada pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Compreendemos que a extensão, nesse
sentido, é fundamental ao criar os pressupostos que permitem unir o campo teórico ao prático contribuindo
para a organização das pessoas e da própria universidade sob a ótica de aprendizagem mútua e crítica
enquanto promotora de ações que concorram para o exercício da democratização dos setores da vida (NETO,
2014).
A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Juiz de Fora
(Intecoop/UFJF) é um programa que objetiva oferecer suporte à formação e ao desenvolvimento de geração
de trabalho e renda, sob a forma de associações e cooperativas populares compostas por coletivos de
trabalhadores desempregados ou que vivenciam situações de trabalho precário, assim como coletivos que
buscam maior viabilidade econômica e social de suas iniciativas. As Incunadoras Tecnológicas de
Cooperativas Populares (ITCP's) passaram a significar nas universidades um importante espaço de efetiva
incorporação dos setores populares, através da inserção em uma nova forma de organização para o trabalho.
Sob essa lógica foi criada em 1998 a Intecoop/UFJF, que esteve ativa por cerca de 12 anos e desenvolveu
uma ação de destaque na cidade e região, entretanto, com o processo de desmantelamento das atividades de
extensão voltadas aos trabalhadores e crises institucionais pelas quais tem passado as universidades
públicas, ela praticamente se extinguiu.
A presente proposta pretende orientar a formação de cooperativas e associações, a partir dos princípios da
economia solidária, com vistas à geração de trabalho e renda e à inclusão social, reativando as ações
desenvolvidas anteriormente e reestruturando o importante papel exercido pela Intecoop/UFJF como
articuladora da economia solidária na cidade e na região.
A metodologia está organizada em três eixos: formação (da equipe e dos coletivos); acompanhamento e
incubação dos coletivos; e articulação social e políticas públicas. No eixo I as atividades de formação serão
realizadas através de oficinas, encontros, trocas de saberes, seminários, elaboração de artigos acadêmicos,
encontros de vivência, realização de feiras, apresentações artísticas/culturais. O segundo eixo de metodologia
de incubação dos coletivos de economia solidária abarcará as etapas de avaliação e diagnóstico que
determinará as ações de formação, planejamento estratégico, plano de negócios, apoio a gestão, estratégias
de comercialização, financiamento e produção. E no terceiro eixo o trabalho se voltará ao apoio à mobilização
e organização do movimento de economia solidária em Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira e articulação
para proposição de políticas públicas.
Assim, ao articular diferentes áreas do saber presentes na universidade, a Intecoop/UFJF propõe-se a
desenvolver uma metodologia de incubação inovadora, retomando o seu lugar de articuladora do potencial
técnico-científico da UFJF a serviço das necessidades dos setores excluídos, como forma de geração de
novas tecnologias que contribuam para uma sociedade mais igualitária e democrática.
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PROGRAMA DE COMBATE À INDUÇÃO DE DEMANDA POR CESARIANA (PROCIDEC)

Mateus Clovis De Souza Costa

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

O Programa de Combate à Indução de Demanda por Cesariana (PROCIDEC) visa contribuir para solucionar
um problema de saúde pública em Juiz de Fora e região e que é uma realidade no Brasil, as altas taxas de
cesariana, sendo parte delas desnecessárias sob o ponto de vista clínico ou indesejadas pela pessoa grávida.
Para tal, uma das principais estratégias é a redução de assimetria informacional, o que levou a propor um
curso que visa informar toda a população e prepara-la para a vivência do ciclo gravídico puerperal e outro
curso que visa capacitar profissionais para serem facilitadores e transmissores do processo de educação
perinatal. Também é necessário que os profissionais envolvidos na assistência ao parto que venham a
praticar negligência e ferir a ética, sejam devidamente punidos conforme dispositivos legais vigentes, o que
demandou um curso para capacitar operadores do direito a entenderem as questões relacionadas à
assistência ao parto e nascimento.
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MinasDev - Desenvolvimento de software e aplicativos para a comunidade

Alessandreia Marta De Oliveira Julio

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O presente projeto tem por escopo a informatização de programas e projetos de extensão desenvolvidos na
UFJF, com vistas a aplicação de abordagens de desenvolvimento de software utilizando Micro Serviços. Com
isso pretende-se, por um lado, auxiliar esses projetos e programas a aumentar a eficiência de seu processo,
obter indicadores que somente um sistema de informação poderia trazer e, assim, concebendo recursos
capazes de transformar em definitivo uma certa realidade. Por outro lado, investigar esses sistemas como
estudos de casos de problemas reais, e não meramente simulados, proporcionando tanto a prática dos
discentes quanto a investigação científica no Departamento de Ciência da Computação.  A construção de
sistemas mediante parceria o Departamento de Ciência da Computação e os demais departamentos da UFJF
funda-se numa visão da universidade pública como espaço capaz de articular soluções para as suas próprias
demandas, levando em conta a expertise de seu quadro docente e técnico-administrativo, bem como o grau
de qualificação e a motivação de seu corpo discente.
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Mídias Digitais e Socialização dos Saberes e Práticas Docentes em Ciências Naturais desenvolvidas no
Colégio de Aplicação João XXIII

Fernanda Bassoli Rosa

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto ora apresentado tem como proposta central socializar as práticas docentes desenvolvidas no
Colégio de Aplicação João XXIII no âmbito do ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental. Ao
divulgar em diferentes tipos de mídias digitais, a partir da criação de um site, sequências didáticas, planos de
ensino, roteiros de aulas práticas, jogos didáticos e projetos desenvolvidos no colégio, buscamos sistematizar
e compartilhar experiências com professores e licenciandos, contribuindo para o desenvolvimento profissional
docente e para a promoção do ensino de Ciências.
Os conteúdos a serem disponibilizados no site serão produzidos pelos professores de Ciências Naturais e
equipe de Comunicação do João XXIII , em parceria com professores da FACED/UFJF, estagiários e bolsistas
do projeto, pertencentes aos cursos de licenciatura (Física, Química e Biologia), Comunicação Social, Artes e
Design, Sistemas de Informação e Ciência da Computação.
Desta forma, vinculam-se a esta proposta de programa de extensão três projetos coordenados por
professores de Ciências Naturais do João XXIII e também submetidos a este edital: i) Ciência Lúdica - Criação
e compartilhamento de jogos didáticos voltados para o ensino de Ciências, ii) Laboratório na rede:
Socializando saberes na experimentação em ensino de Ciências e iii) Sustentabilidade: da reflexão para a
ação.
O projeto visa também promover um evento presencial (encontro), sediado no Centro de Ciências da UFJF,
voltado para professores e licenciandos, com o intuito de fomentar a troca de saberes e práticas relacionadas
ao ensino de Ciências. Assim os trabalhos apresentados no evento seriam igualmente socializados no site, de
forma a promover a divulgação do site e ampliar a rede de colaboração.
O público-alvo do projeto são os professores de Ciências Naturais e licenciandos desta área do conhecimento
a partir do compartilhamento online de estratégias e práticas de ensino e da promoção do evento (presencial)
voltado para a socialização de experiências sobre o ensino de ciências, a ser realizado em novembro de
2019.
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Mercado de Trabalho: monitoramento e análise

Ricardo Da Silva Freguglia

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

Esta proposta tem como objetivo dar continuidade ao programa de Monitoramento e Análise do mercado de
trabalho nacional, com detalhamento e ênfase em Juiz de Fora e região. O programa vem conseguindo
integrar a pesquisa acadêmica à extensão por meio da divulgação de forma simplificada de análises do
mercado de trabalho realizada por pesquisadores especializados. O programa se subdivide em três grupos de
ações: i) treinamento de alunos de graduação e pós-graduação na análise do mercado de trabalho; ii)
elaboração e disponibilização de rotinas computacionais para analisar o mercado de trabalho e apresentar os
resultados de forma simplificada; iii) criação de um site para acompanhar a flutuação do mercado de trabalho
exibindo tabelas e gráficos, bem como um relatório mensal.
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Desenvolvimento de Jogos e Game Design

Igor De Oliveira Knop

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O Programa de Desenvolvimento de Jogos e Game Design da UFJF tem a missão de reunir e alavancar
novas atividades em desenvolvimento de software e aplicações da Ciência da Computação no domínio de
entretenimento em jogos digitais, atividades lúdicas e técnicas de gameficação. Através das ações do
programa, pesquisadores, docentes, discentes e membros da comunidade em geral terão atividades que
estimulam o pensamento crítico, capacidade de gerenciamento de projetos e aplicação do estado da arte da
computação e sistemas de informação na criação de jogos em diversas mídias e sua integração com outros
domínios.
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A inclusão social por meio do acesso a dados socioeconômicos

Igor Vieira Procópio

SEC DA FACULDADE DE ECONOMIA

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O objetivo deste programa é democratizar o acesso à informação criando uma estrutura permanente de
capacitação de alunos e pesquisadores em análise de dados, produção e divulgação de informações para a
sociedade, contribuindo de forma conjunta para a formação de alunos com visão crítica e responsabilidade
social e para uma maior divulgação de informações. O programa é composto por dois grupos de ações: i)
treinamentos à comunidade acadêmica interna; e ii) disponibilização de apostilas e rotinas computacionais de
análise de dados. As duas ações buscam formar e capacitar analistas de dados de uma forma geral, com o
ensino de ferramentas computacionais de análise e apresentação de resultados, e de uma forma específica
por meio do conhecimento dos principais bancos de dados socioeconômicos do Brasil. Para isto, são
elaborados e realizados treinamentos para utilização de bases de alta complexidade que demandam
treinamento especializado, e são disponibilizados online os cursos bem como as rotinas de análise.
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Observatório das Desigualdades de Oportunidades em Educação e de Saúde

Flavia Lucia Chein Feres

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

Este programa pretende criar o Observatório das desigualdades de oportunidades em educação e saúde. O
objetivo é analisar como as condições de saúde e de educação se distribuem na população brasileira, dando
ênfase em como estas condições se relacionam com a origem social e local de moradia das pessoas. O
programa se subdivide em três grupos de ações: i) treinamento de alunos de graduação e pós-graduação na
análise da saúde e educação; ii) elaboração e disponibilização de rotinas computacionais para analisar os
dados oficiais em saúde e educação e apresentar os resultados de forma simplificada para o público não
especializado; iii) criação de uma página na internet para divulgar os resultados produzidos, possibilitando
transformar conhecimento acadêmico e oportunidade de mudança social
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NAGÔ - Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares: semeando a agrobiodiversidade e a transição
agroecológica no Médio Rio Doce (EMENDA PADRE JOÃO 2018)

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O principal objetivo do programa NAGÔ é fortalecer a Agroecologia no Território Médio Rio Doce, por meio do
apoio às ações de extensão integradas com a pesquisa e com o ensino em prol do desenvolvimento rural
sustentável, e da superação dos problemas socioambientais enfrentados pelos agricultores familiares e povos
e comunidades tradicionais da região, visando promover o Bem Viver por meio de trocas de saberes, práticas
e tecnologias sociais agroecológicas. O programa tem como parceiros o Centro Agroecológico Tamanduá
(CAT), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Governador Valadares (STR-GV) e o Centro de Referência
em Direitos Humanos (CRDH) para desenvolver os seguintes projetos: "Pluriversidade dos Povos e
Comunidades Tradicionais do Watu: Educação Intercultural e Bem Viver no Vale do Rio Doce", "Plantas
Alimentícias Não Convencionais (PANCs), segurança alimentar e resistência cultural na Agricultura Urbana e
Periurbana em Governador Valadares", "Rede de Prosumidores Agroecológicos do Médio Rio Doce:
promovendo geração de renda familiar, autonomia e soberania alimentar" e "Tecnologias Sociais e
Agroecologia no campo e na cidade". Como ações previstas nos projetos vinculados ao NAGÔ, serão
organizados eventos e cursos de extensão, oficinas e intercâmbios agroecológicos, envolvendo professores,
técnicos, estudantes, agricultores familiares, indígenas e quilombolas do Território Médio Rio Doce. O
programa também prevê a implantação de unidades de referência em tecnologias de produção orgânica e de
base agroecológica selecionadas a partir do mapeamento das experiências na região, além da produção de
material didático-pedagógico como cartilhas e vídeos educativos sobre diferentes temáticas visando à
transição agroecológica e à conservação da agrobiodiversidade e valorização dos conhecimentos tradicionais.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

PROGRAMA DE EXTENSÃO ESPORTE, LAZER, CULTURA CORPORAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ana Livia De Souza Coimbra

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O Programa de Extensão Esporte, Lazer , Cultura e Educação Ambiental, se justifica na perspectiva de utilizar
as diferentes modalidades esportivas e questões ambientais  como ferramentas de formação e transformação
social através do fenômeno cultural esporte e conscientização ambiental, procurando convertê-lo em
experiências educacionais positivas através de seus valores formativos. A democratização da prática
esportiva de forma programada e sistematizada é indutora de construção de cidadania, de inclusão social, de
promoção da saúde e de surgimento de talentos esportivos, além de atuar na diminuição dos indicies de
criminalidade e da violência. Sabe-se que os bairros do entorno da UFJF, tais como (São Pedro, Dom Bosco,
Casablanca, Borboleta, Santos Dumont, Martelos e Novo Horizonte) carecem de infraestrutura e de políticas
públicas esportivas que permitam crianças, jovens, adultos e idosos, dos ambos sexos, acesso aos benefícios
da prática esportiva. Face ao exposto e como forma de superar a deficiência estrutural dos bairros do entorno
da UFJF surge este programa que contribuirá no desenvolvimento de uma sociedade inclusiva, tendo todos o
acesso à prática de esporte. No campo educacional, a inserção do esporte, do lazer e da cultura corporal se
dá, na maioria das vezes, por meio da Educação Física, tendo como marco dessa inserção no campo legal os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) publicados em 1997 logo após a aprovação da nova Lei de
Diretrizes e Bases para a Educação (LDB – 5692/96). Além de abarcar os princípios sugeridos no PCN, a
estruturação de um Programa de extensão voltado para a formação de professores/as de esportes (natação,
judô, ginástica, voleibol, futebol, futsal, atletismo), justifica-se pela abertura de possibilidades de atuação
profissional para os/as discentes e graduados em Educação Física. Da mesma forma, possibilitará a criação
de um espaço de experimentação de atividades da cultura corporal enfocando a musicalidade, o ritmo, a
coordenação motora, o respeito mútuo, o trabalho coletivo e a criatividade, aspectos necessários para a
formação docente e continuada desse campo de atuação. Além disso, A agitação da vida moderna tende a
abafar a sensibilidade e converter o ser humano a uma racionalidade robotizada. Espaços que interrompam
esse condicionamento são fundamentais já que o ser humano, ainda é obviamente dependente dos
elementos básicos da natureza. O Jardim Sensorial da UFJF tem a pretensão de sinalizar através de vivência
individual e introspectiva, que a conexão sensível com as plantas ainda faz parte de nossa natureza pessoal.
A atividade depende da presença de monitores para acolhimento do visitante que é orientado a vendar os
olhos e ficar descalço para realização do percurso. De forma peculiar, o espaço concilia referencial ancestral
brasileiro quanto aos quatro elementos básicos da natureza, com sua influência nos pontos cardeais e as
quatro funções psíquicas básicas citadas pelo destacado psicoterapêuta Carl Gustav Jung. A concepção do
espaço é baseada no “Opy”, casa de reza Tupi-Guarani, portanto é também um espaço de resgate da cultura
ancestral brasileira com sua ainda sobrevivente espiritualidade.
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NEPCrim( Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da UFJF)

Ellen Cristina Carmo Rodrigues Brandao

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

Através deste programa, objetiva-se a continuidade das atividades do NEPCrim (Núcleo de Extensão e
Pesquisa em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da UFJF), devidamente alocado no Núcleo de
Prática Jurídica (NPJ) da mesma instituição, com funcionamento de segunda à sexta, de 08 às 12:00h e de
14:00 às 17:00h. O presente programa consiste em um conjunto de ações de caráter orgânico-institucional
que visa proporcionar à comunidade acadêmica e aos cidadãos residentes no município de Juiz de Fora e em
seu entorno diversas atividades de extensão, cursos, eventos e pesquisas no âmbito das ciências criminais,
de modo a contribuir positivamente quanto às demandas operacionais, educacionais e científicas em relação
ao crime e à violência na região.

A motivação para este programa se justifica pelo desejo de contribuir para o desenvolvimento de projetos e
ações de extensão e pesquisa afetos à questão criminal no município de Juiz de Fora e em seu entorno, bem
como de contribuir para a produção de conhecimentos empíricos mais amplos sobre a referida temática, o que
é uma grande carência no âmbito das ciências jurídicas e sociais de modo geral.

Através do NEPCrim, objetiva-se realizar atividades de caráter interdisciplinar, que, embora sejam
coordenadas pela professora proponente, tenham a capacidade de acolher outros professores interessados,
bem como alunos, representantes do poder público, lideranças comunitárias, representantes e integrantes de
movimentos sociais, pesquisadores interessados no estudo das Ciências Criminais e os cidadãos de modo
geral. Tais atividades serão orientadas à reflexão sobre as relações entre as Ciências Criminais e os
constantes processos de transformação social que se lhes afetam, tendo por fio condutor a indeclinável
observância dos Direitos Humanos. Na conjuntura atual, marcada por tendências político-criminais expansivas
e atentatórias às liberdades públicas e aos direitos fundamentais, imperiosos se fazem programas dessa
natureza - seja para apontar as vicissitudes do pensamento penal na pós-modernidade, seja para indicar as
possibilidades promissoras de superação da conflitividade social afeta ao Direito Penal, à Criminologia e aos
demais saberes criminológicos que irrompem a presente quadra histórica.

A continuidade das atividades do NEPCrim, criado por ato normativo da Direção da Faculdade de Direito
(através da Portaria Nº 02, de 27 de Junho de 2016, emitida pela Diretora da Faculdade de Direito da UFJF,
Profa. Dra. Aline Araújo Passos) permitirá aperfeiçoamento dos projetos de extensão  e pesquisa em
andamento em seu âmbito, sob a coordenação da professora solicitante, quais sejam: Projeto de extensão
acadêmica “Além da Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes”; Projeto de extensão acadêmica “Diga
não à violência contra a mulher”; Projeto de extenção em interface com pesquisa “Diga não à violência contra
a mulher. Um estudo de caso sobre a realidade de Juiz de Fora: perspectivas e desafios”; Projeto de extensão
acadêmica “Mulheres, apesar do cárcere”; Projeto de pesquisa “A escalada da violência em Juiz de Fora: para
pensar melhor...”; Projeto de Pesquisa “Monitoramento eletrônico de pessoas e possibilidades de implantação
na Comarca de Juiz de Fora/MG”.

Através do NEPCrim pretende-se dar continuidade às atividades de atendimento jurídico no NPJ,
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na Casa da Mulher, no sistema prisional e socioeducativo locais, alcançando especialmente as mulheres,
através do Projeto de extensão “Mulheres, apesar do cárcere” e os adolescentes acautelados no Centro
Socioeducativo Santa Lúcia de JF. Ademais, pretende-se desenvolver novos estudos, cursos e palestras
acerca da questão criminal no município, cotejando com os cenários nacionais e internacionais.

Cumpre esclarecer que as atividades desenvolvidas no âmbito do NEPCrim contarão com metodologias
quantitativas e qualitativas de forma integrada e se destinarão, especialmente, a: adolescentes, entre 12 e 18
anos, em conflito com a lei penal e/ou conflitos escolares e comunitários; adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa de internação no Centro Socioeducativo Santa Lúcia; mulheres vítimas de violência
doméstica atendidas na Casa da Mulher de Juiz de Fora, bem como seus familiares e agressores; mulheres
em cumprimento de pena e/ou medidas cautelares no sistema prisional de Juiz de Fora; atores jurídicos que
trabalham na área penal, alcançando, ainda, de forma indireta, autoridades policiais e municipais
responsáveis pelas políticas de segurança pública do município. Ademais, através das atividades e
campanhas de conscientização espera-se atingir a sociedade como um todo, na medida em que poderão
contribuir para a reflexão de problemas que afetam os cidadãos de modo geral, quais sejam: o crime, o medo
do crime e os diferentes processos de criminalização que subjazem a chamada "criminalidade".

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Conservação da Memória

Rodrigo Christofoletti

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O programa consiste na elaboração, realização e articulação de diversas ações de extensão do Centro de
Conservação da Memória da UFJF, tais como: a gestão da exposição do Memorial DCE, a organização,
sistematização, higienização, conservação, digitalização e disponibilização pública dos acervos do DCE e da
Companhia Pantaleone Arcuri e a elaboração e realização de diversos eventos concernentes à área da
preservação do patrimônio cultura tais como exposições, cursos de extensão, oficinas e seminários. Pretende
abranger tanto  comunidade acadêmica quanto os diferentes grupos sociais da região auxiliando-nos na sua
formação enquanto cidadão e, mais especificamente também na sua capacitação profissional.
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Laboratório de Gestão Pública e Social

Virgilio Cezar Da Silva E Oliveira

DEP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

O LabG é uma iniciativa de professores da FACC/UFJF - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis.
Consiste em criar condições para experiência aplicada de diagnósticos, levantamento de dados e proposituras
nas diferentes ferramentas administrativas e contábeis no escopo geral de consultoria em relação às
demandas externas que se comprovem sem fins lucrativos ou de natureza popular como cooperativas e
associações.
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Dialogar Núcleo de Mediação

Fernando Guilhon De Castro

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

Fundado em dezembro de 2013, é formado por equipes multidisciplinares; atualmente com psicólogos e
assistentes sociais como parceiros externos, o Dialogar é constituído de alunos que exercem as funções de
mediadores e atuam nos casos, alunos esses do direito, porém também aberto para outros cursos da UFJF. O
projeto quer a promoção do diálogo social, por meio da mediação extrajudicial, entre as partes envolvidas em
conitos individuais ou coletivos em Juiz de Fora. O programa tem como norte, a necessidade de ampliação
das formas de acesso à justiça, permitindo ao cidadão o pleno exercício da cidadania, por meio de justiça
mais humanizada. O empoderamento dos envolvidos em procedimentos de mediação é ponto essencial no
Projeto, pois todos os atendimentos realizados são centrados nos indivíduos, na pessoa humana e possuem
como fundamento a dignidade da pessoa humana, acima de tudo. O envolvimento dos alunos da Faculdade
de Direito com outra forma de justiça diferente do Poder Judiciário - amplia os horizontes do futuro jurista na
aplicação e interpretação do Direito, assim como da atuação do advogado, permitindo que se abandone a
cultura adversarial e litigiosa, e passe a adotar postura conciliatória e de diálogo social, como meio mais
adequado para solucionar conflitos individuais ou coletivos. Facilitar o acesso a meios de solução de conflitos
individuais e coletivos pela população de Juiz de Fora e municípios vizinhos; oferecer ao público meios
alternativos de solução de conflitos; encorajar a prática cidadã de indivíduos, grupos, docentes e discentes da
Faculdade de Direito no sentido de incrementar sua autonomia e participação frente às dificuldades
enfrentadas, por intermédio da mediação.Após mais de quatro anos em atividade, o projeto se expandiu, com
a criação das disciplinas de mediação e mediação comunitária na faculdade de direito. Ambas com atividades
que visam impactam diretamente a sociedade, tendo como norte os princípios da mediação de conflitos.
A principal abordagem utilizada pelo Dialogar é a mediação transformativa, que busca o empoderamento e o
reconhecimento do outro pelos mediandos. Porém, outras abordagens também são utilizadas dependendo da
demanda e das características do caso. Como veremos mais a frente, esse dinamismo é essencial em uma
mediação. O Dialogar recebe seus casos em sua maioria do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de
Direito da UFJF, através de triagem os casos com características de relações continuadas e vínculos
subjetivos profundos são encaminhados até o setor de mediação. Relações continuadas podem ser
entendidas como relações que são longas ou que se estendem no tempo, como por exemplo relação de
vizinhança ou sociedade empresarial. Os vínculos subjetivos estão ligados à ideia de vínculos afetivos e
subjetivos, como demandas familiares. Outra parte dos casos vem pela divulgação e marketing. O projeto
trabalha com a dinâmica de sessões individuais e conjuntas. O que não é uma regra como veremos. Iniciar ou
não com uma sessão
conjunta será algo que o caso em si dirá, ou melhor, as partes. As sessões individuais vão ocorrer geralmente
quando for constatada elevada espiral do conflito e todas as partes tiverem que aprimorar algum ponto
individual, como autonomia e reconhecimento do outro. A maioria dos casos que o Dialogar recebe incidem
em conflitos familiares, logo seguidos de conflitos entre vizinhos e consumerista. A mediação transformativa é
a principal abordagem do Dialogar, uma vez que as principais demandas são as familiares, que possuem
como característica a intensidade do conflito, no sentido de as partes muitas vezes não estarem preparadas
para negociar de maneira calma e racional.
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