
 
 

Programas 2017 – Campus Juiz de Fora 

Área temática: Educação 

Título: A inclusão social por meio do acesso a dados socioeconômicos 

Unidade: FACULDADE DE ECONOMIA 

Coordenador: Flavia Lucia Chein Feres 

Vice-coordenador: Lourival Batista De Oliveira Junior 

Equipe: André Suriane Da Silva, Igor Vieira Procópio, Ricardo Da Silva Freguglia 

Resumo: O objetivo deste programa é fomentar a análise de dados entre estudantes, 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas. O programa será composto por dois 

grupos de ações: i) treinamentos à comunidade acadêmica interna; e ii) disponibilização de 

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, serão construídos e 

realizados treinamentos para utilizar bases de alta complexidade que demandam de 

treinamento especializado, e serão disponibilizados online os cursos bem como as rotinas de 

análise. Os treinamentos serão focadas especialmente na reprodução de estatísticas oficiais 

divulgadas pelos principais órgãos, como taxa de desemprego, renda média nacional, pirâmide 

de renda, população abaixo da linha da pobreza, índices de infecção, índice de transparência 

pública, ranque de desenvolvimento entre municípios, entre outros. 

Contato: flavia.chein@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Trabalho 

Título: Centro de Memória Político-sindical de trabalhadores de Juiz de Fora / MG 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Ana Livia De Souza Coimbra 

Vice-coordenador:  

Equipe: Alvaro De Azeredo Quelhas, Marcio De Oliveira Guerra 

Resumo: O programa de extensão, de caráter interdisciplinar, articula as áreas de Serviço 

Social, Educação e Comunicação Social e direciona-se para os trabalhadores e suas 

organizações sindicais presentes em Juiz de Fora/MG. Contando com a parceria de duas 

Centrais Sindicais, a CUT/MG e a CSP/Conlutas, desenvolve-se a partir de dois eixos: 1) 

estruturação e socialização de um espaço de resgate da memória político-sindical dos 

trabalhadores do município, propiciando o acesso da sociedade às informações acerca do 

universo de vida e trabalho da classe trabalhadora; 2) Desenvolvimento de práticas educativas 

no campo das concepções, estruturas e práticas sindicais dos trabalhadores. Os objetivos são 

os de resgatar e documentar, por meio de depoimentos no campo da História Oral, a trajetória 

de vida, trabalho e militância sindical dos trabalhadores, constituindo um banco de dados 

público no município; estruturar um espaço de aprendizagem e exercício profissional para 

estudantes das áreas de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, no que se refere ao 

trato da história da classe trabalhadora em Juiz de Fora; e, principalmente, por meio da 

construção de um espaço permanente de formação e preservação da memória de vida e luta 

dos trabalhadores do município, possibilitar a articulação das lutas do passado com a crítica do 

presente, em direção a futuras ações políticas de classe. 

Contato: analivia.1002@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Cultura 

Título: Conservação da Memória 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Marcos Olender 

Vice-coordenador: Rodrigo Christofoletti 

Equipe:  

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. 

Contato: orlender@terra.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Da Diversidade Cultural à  Diversidade Produtiva: a construção dos saberes necessários 

para a transição agroecológica 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Leonardo De Oliveira Carneiro 

Vice-coordenador: Dileno Dustan Lucas De Souza 

Equipe: Gustavo Taboada Soldati, Simone Da Silva Ribeiro, Vicente Paulo Dos Santos Pinto, 

Zuleyce Maria Lessa Pacheco 

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) Goianá, e; iv) Lima Duarte, conforme descreveremos adiante. 

O programa terá a duração de doze 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. 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.  

Ao todo pretendemos envolver no máximo 6 professores, 30 estudantes, 4 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 vinte e quatro 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 extensão em Agroecologia 

Biodinâmica destinado a técnicos de Aters e agricultores e da realização do evento 

"Agroecologia, Educação do Campo e Saúde: Territórios de Emancipação". 

Este programa conta com fomento do MCTIC/MAPA/MEC/SEAD por intermédio do CNPq, não 

envolvendo, portanto, a FADEPE ou a Administração direta da UFJF na execução dos recursos 

financeiros. 

Contato: leo_car@terrac.com.br 



 
 

Área temática: Educação 

Título: Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

Unidade: FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Coordenador: Fabricio Rezende Fontenelle 

Vice-coordenador:  

Equipe:  

Resumo: Este projeto de extensão é a retomada e reestruturação do Escritório Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo da UFJF denominado RUA, formado por alunos do curso de 

Arquitetura e Urbanismo e foi projeto de extensão em 2011 à 2014.  

O escritório pretende trabalhar com comunidades e movimentos sociais de Juiz de Fora/MG e 

região, que não tem acesso ao profissional de Arquitetura e Urbanismo, e oferece  assistência 

técnica, amparado na Lei 11.888/08, que assegura o direito das famílias de baixa renda à 

assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 

social, como parte integrante do direito social à moradia, desenvolvendo projetos 

colaborativos e participativos, desde que as demandas sejam coletivas e beneficiem um 

conjunto de pessoas. 

O projeto visa complementar a formação acadêmica dos alunos envolvidos, trabalhando com a 

realidade sócio-espacial de Juiz de Fora e região, com o  desenvolvimento de metodologias 

que visam estabelecer um diálogo horizontal entre o saber técnico em construção dos 

estudantes e os conhecimentos de todas as outras pessoas envolvidas nos processos de 

projeto e execução. 

Contato: fabriciofontenelle@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Tecnologia e Produção 

Título: e-TEIA - Tecnologias de informação e comunicação na Educação: Inovação na sala de 

Aula – (2a Edição) 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Liamara Scortegagna 

Vice-coordenador: Fernanda Claudia Alves Campos 

Equipe: Eduardo Barrere, Jose Maria Nazar David, Stenio Sa Rosario Furtado Soares, Victor 

Stroele De Andrade Menezes 

Resumo: O Programa e-TEIA (2a 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. 

Contato: lia.scortegagna@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Trabalho 

Título: Mercado de Trabalho: monitoramento e análise 

Unidade: FACULDADE DE ECONOMIA 

Coordenador: Ricardo Da Silva Freguglia 

Vice-coordenador: Flavia Lucia Chein Feres 

Equipe:  

Resumo: Este programa busca criar um laboratório de análise do mercado de trabalho 

nacional, porém com detalhamento e ênfase em Juiz de Fora e região.  Uma das premissas 

básicas desta proposta é 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. 

Contato: ricardo.freguglia@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: NAFF - NUCLEO DE APOIO FINANCEIRO FISCAL 

Unidade: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenador: Elida Maia Ramires 

Vice-coordenador: Fabricio Pereira Soares 

Equipe: Angelino Fernandes Silva 

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 contempla nos seus projetos Pedagógicos a busca pelo 

conhecimento consolidada a uma prática de ensino-aprendizagem.  

 Desta maneira, assim como o núcleos de apoio jurídico à pessoas de baixa renda da faculdade 

de Direito, pretende-se criar na FACC um Núcleo de Apoio Financeiro e Fiscal (NAFF) a fim de  

apoiar contribuintes de baixa renda, pequenas empresas ou sociedades civis sem fins 

lucrativos, que, de outro modo não teriam acesso as orientações contábeis e fiscais básicas. 

Contato: elidamaia.ramires@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: NEPCrim (Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da Faculdade de Direito 

da UFJF) 

Unidade: FAC DE DIREITO 

Coordenador: Ellen Cristina Carmo Rodrigues 

Vice-coordenador: Leandro Oliveira Silva 

Equipe:  

Resumo: 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. 

Através deste programa, objetiva-se a formalização do NEPCrim (Núcleo de Extensão e 

Pesquisa em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da UFJF), cuja alocação será realizada 

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.  

A motivação para este programa se justifica pelo desejo de contribuir para o desenvolvimento 

de projetos e ações de extensão e pesquisas afetos à questão criminal no município de Juiz de 

Fora, 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.  

Com a criação do NEPCrim, objetiva-se realizar atividades de caráter interdisciplinar, que, 

embora sejam coordenados pelos professores proponentes, 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.  

Com a devida formalização 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), e sua alocação junto ao NPJ, será possível 

o aperfeiçoamento dos projetos de extensão  e pesquisa em andamento, sob a coordenação 

dos professores solicitantes, quais sejam: Projeto de extensão acadêmica “Além da Culpa: 



 
 

Justiça Restaurativa para adolescentes”; Projeto de iniciação científica “Além da Culpa: Justiça 

Restaurativa para adolescentes”; Projeto de extensão acadêmica “Diga não à violência contra a 

mulher”. 

Além desses projetos já em andamento, com a formalização do NEPCrim pretende-se iniciar as 

atividades de atendimento jurídico no sistema prisional local, alcançando especialmente as 

mulheres, através do Projeto de extensão “Mulheres, apesar do cárcere”, que ainda está em 

fase de construção. Ademais, pretende-se desenvolver estudos, cursos e palestras acerca do 

aumento da violência verificado nos últimos anos no município, através do Projeto de 

extensão e pesquisa “A escalada da violência em Juiz de Fora: para pensar melhor”, também 

em fase de construção. 

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, seja no âmbito da prevenção, apuração e responsabilização de 

infrações penais, 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".  

Contato: ellen.rodriguesjf@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: POLO DE ENRIQUECIMENTO CULTURAL PARA TERCEIRA IDADE / UFJF 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Cristina Simoes Bezerra 

Vice-coordenador:  

Equipe: Anna Claudia Rodrigues Alves, Cristiane Goncalves De Oliveira Fialho, Erika Savernini 

Lopes, Janice Rosa Paulino, Marcia De Almeida, Ricardo Kamizaki, Tarcisio De Souza Lima 

Resumo: O programa, criado em 1991, pela Faculdade de Serviço Social, desenvolve ações 

com intuito de resgatar a cidadania do idoso, sua saúde e bem estar, autonomia, melhoria das 

relações intergeracionais, reinserção na sociedade, ampliar o conhecimento dos seus direitos e 

da rede sócio assistencial no município, despertar o interesse da participação em espaços 

socioculturais e políticos, tendo em vista o resgate 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.  Atende a pessoas a partir de 45 anos, na Casa de 

Cultura da UFJF, 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 . 

Contato: cristina.bezerra31@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Programa de Assistência a Saúde Bucal AS-Bucal 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Bruno Salles Sotto Maior 

Vice-coordenador: Milene De Oliveira 

Equipe: Eduardo Machado Vilela, Henrique Duque De Miranda Chaves Filho, Ivone De Oliveira 

Salgado, Joao Carlos Reis, Karina Lopes Devito, Neuza Maria Souza Picorelli Assis, Renato Cilli 

Resumo: O programa AS-Bucal coordenará cinco projetos de extensão em diversas áreas da 

saúde com o objetivo de proporcionar atenção a saúde bucal como promoção de saúde, 

prevenção e reabilitação bucal a comunidade externa e interna ao campus da UFJF através da 

formação continuada em meios aos desdobramentos de processos investigativos combinando 

uma diretriz especializada com uma visão holística do ser humano intercalando conceitos e 

metodologias das diversas áreas do conhecimento odontológico e humano. A interação entre 

pesquisa, extensão e ensino estará presente no programas através de projetos de pesquisas de 

iniciação científica e Pós-Graduação, articulando a universidade com os diversos segmentos 

sociais e o ensino dos graduandos e pós-graduandos participantes. O programa terá como 

diretrizes atuar como um setor organizacional entre os projetos de extensão vinculados 

produzindo evento cientifico-acadêmico, cursos de curta duração, prestação de atendimento a 

comunidade e produção e publicações cientificas. O programa será realizado na faculdade de 

odontologia nas clinicas de reabilitação oral, cirurgia, centro de radiologia e laboratorio de 

pesquisa. Com horários de atendimentos semanais (segundas, quartas e quintas). 

Contato: brunosottomaior@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Programa de Assistência Farmacêutica da Farmácia Universitária da UFJF 

Unidade: FACULDADE DE FARMÁCIA 

Coordenador: Marcelo Silva Silverio 

Vice-coordenador: Jose Otavio Do Amaral Correa 

Equipe: Chislene Pereira Vanelli, Cristiane Junqueira Ribeiro, Cybele Alves Da Rosa Machado, 

Frederico Pittella Silva, Gleide Gatti Fontes, Guilherme Diniz Tavares, Jose Marcio Fernandes 

Da Silva, Juliane Marques Felicissimo, Leandro Neves Fonseca, Rafaela Idalin 

Resumo: Este Programa será desenvolvido através da Farmácia Universitária da UFJF, em 

consonância com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, tendo como princípios o 

apoio ao acesso aos medicamentos através do serviço de dispensação de medicamentos do 

SUS e a manipulação de medicamentos, além do incetivo uso racional de medicamentos 

através dos serviços farmacêuticos oferecidos na Farmácia Universitária. O objetivo é 

desenvolver ações de assistência farmacêutica de forma articulada com o sistema de saúde, 

especialmente no nível da atenção primária a saúde (APS), oferecendo produtos e serviços aos 

usuários de medicamentos através da Farmácia Universitária da UFJF. O Programa será 

desenvolvido através do atendimento de usuários da Farmácia universitária com prestação de 

serviços de dispensação de medicamentos do SUS, de manipulação de produtos farmacêuticos 

e do oferecimento de um programa de cuidado farmacêutico. 

Contato: marcelo.silverio@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Educação 

Título: PROGRAMA DE ATIVIDADES INTEGRADAS DE PSICOLOGIA 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov 

Vice-coordenador: Juliana Perucchi 

Equipe: Camila Alves Albino, Claudia Cristina De Sant Anna, Cristiane Pereira De Souza, Débora 

Leite Costa, Emerson Berg Jorge Pereira, Isadora Coutinho Rodrigues, Jaqueline Barbosa 

Rodrigues, Mariana Muniz Gusmão, Marina Tente Silva, Nayara Dos Santos Casemiro 

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 acessíveis financeiramente 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 quais atendem crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, nas modalidades de Terapia Cognitivo-comportamental, Psicanálise, Avaliação 

psicológica e Psicodiagnóstico, Psicologia Escolar, Orientação Vocacional, terapias de grupo. As 

informações sobre as modalidades de atendimentos e agendamento de triagem podem ser 

adquiridas pelo telefone 3216-1029. 

Contato: fabiene.rossi@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Programa de Tratamento e Prevenção de Doenças Reumáticas 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Herval De Lacerda Bonfante 

Vice-coordenador:  

Equipe: Adriano Miranda De Sousa, Andre Netto Bastos, Johnny Santos Villar 

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 é fornecer ao paciente o tratamento 

especializado, além de orientação em relação a doença e formas de prevenção.  

Contato: herval.bonfante@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Comunicação 

Título: Programa de Visitas na UFJF para alunos dos ensinos fundamental e médio 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Ricardo Bedendo 

Vice-coordenador: Marcio De Oliveira Guerra 

Equipe:  

Resumo: O objetivo do “Programa de Visitas” é mostrar o Campus sede da UFJF, bem como o 

funcionamento de suas unidades e laboratórios através de atividades criativas, prazerosas e 

desafiantes e proporcionar aos alunos uma experiência interativa, na qual é possível aprender 

conhecendo a realidade de cada curso. Os alunos são do Ensino Fundamental (9º ano) e 

Médio. As turmas são recepcionadas com palestras sobre o funcionamento da UFJF, 

informações sobre bolsas, benefícios e cursos. 

Contato: ricardo.bedendo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: PROGRAMA OLHO VIVO: TESTANDO A ACUIDADE VISUAL E O EMPREGO DO LÚDICO NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE VISUAL DE ESCOLARES COM DOENÇA FALCIFORME 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Zuleyce Maria Lessa Pacheco 

Vice-coordenador:  

Equipe: Herica Silva Dutra, Rejane Silveira Mendes 

Resumo: Nas crianças com Doença Falciforme há de se ter um cuidado com a saúde ocular já 

que estão sujeitos a complicações oculares diversos em razão dos processos vaso-oclusivos na 

circulação dos olhos. 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, Medicina, 

Bacharelado em Música e Pedagogia desenvolver 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; 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 matriculadas nos primeiros anos do ensino fundamental portadoras de Doença 

Falciforme e que estão em tratamento no Hemocentro Regional de Juiz de Fora, totalizando 

200 crianças. O local de realização do projeto será no Hemocentro Regional de Juiz de Fora. Os 

dias de execução do projeto serão às quintas-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 

a pesquisa tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

Juiz de Fora com Parecer Nº 715.363. 

Contato: zuleycelessa@yahoo.com.br 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: PROSAM - Promoção da saúde das mulheres: integralidade/ interdisciplinaridade na 

atenção primária, secundária e terciária à saúde 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Maria Das Dores De Souza 

Vice-coordenador: Maria Ines Gomes De Almeida 

Equipe: Ana Cristina De Oliveira Abraao Santesso, Delmar Teixeira Gomes, Dimas Augusto 

Carvalho De Araujo, Eliane Silva De Sousa, Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov, Jaqueline 

Ferreira Ventura Bittencourt, Maria Angela Freire, Rayla Amaral Lemos, Romanda Da Cost 

Resumo: O Programa visa contribuir para a promoção à saúde das mulheres jovens e adultas, 

através de ações de organização, assistenciais e educativas, interdisciplinares, nos três níveis 

de atenção à saúde em acordo com os objetivos da Política de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher. Sua relevância está centrada na possibilidade de formação acadêmica para qualificar a 

assistência às usuárias dos serviços. Será realizado nos três níveis de atenção, primário, 

secundário e terciário (Unidade de Saúde da Mulher HU/CAS e UAPS do SUS de Juiz de Fora) As 

atividades organizativas, de divulgação e de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, em 

conjunto com intervenções e atendimentos individuais e grupais serão planejadas, executadas 

e avaliadas de forma interdisciplinar. Os acadêmicos atuarão de forma integrada com a equipe 

de saúde, estagiários, residentes e mestrandos das diversas áreas nos serviços pretendidos. 

Com metodologias participativas, ativas, centradas nos usuários, as ações terão interface com 

a pesquisa de modo a contribuir para a produção do conhecimento na área de saúde da 

mulher na perspectiva da promoção da saúde, interdisciplinaridade e integralidade. A 

avaliação do projeto se dará de forma continuada, envolvendo toda a equipe interdisciplinar 

bem como docentes e discentes. 

Contato: mdores.souza@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: RECICLA UFJF: Núcleo de apoio ao trabalho autogestionário e à educação ambiental 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Coordenador: Samuel Rodrigues Castro 

Vice-coordenador:  

Equipe: Angelino Fernandes Silva, Mariana Camilla Coelho Silva Castro, Pedro Henrique 

Oliveira Cuco, Sergio Marcos Carvalho De Avila Negri 

Resumo: Surgido em 2015, o programa de extensão proposto tem por objetivo mobilizar a 

comunidade acadêmica da UFJF, campus de Juiz de Fora – MG e demais unidades externas da 

instituição, buscando esclarecer, educar e conscientizar alunos, professores e técnicos 

administrativos através de ações e práticas educativas, destacando a relevância da coleta 

seletiva, bem como a importância da inserção dos catadores no processo, Associação 

Municipal dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis (ASCAJUF), garantindo 

a capacitação técnico-ambiental, gerencial e jurídica dessa organização. Este programa tem 

apoio da Coordenação de Sustentabilidade ligada à Pró-Reitoria de Obras, Sustentabilidade e 

Sistema de Informação da UFJF para a implantação da Coleta Seletiva no campus e 

acondicionamento adequado dos resíduos destinados à ASCAJUF, cumprindo o que prevê a Lei 

12.305/10 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos promulgada em 2 de agosto de 

2010, na qual está disposto que os resíduos gerados em órgãos públicos devem ser 

encaminhados as associações de catadores. O programa encontra-se em pleno andamento. Em 

outubro de 2015 foram realizadas as primeiras visitas à Associação e, como resultado 

relevante, obteve-se confiança, maior abertura e adesão por parte dos catadores às ações 

propostas. Em 2016, diante de demandas internas identificadas através das visitas e reuniões, 

foram realizadas oficinas de capacitação. No âmbito deste Programa, algumas atividades são 

propostas, tais como: i) Realização de reuniões com alunos, professores e técnicos 

administrativos sobre a importância da coleta seletiva dos resíduos e da legislação que os 

destina a associações e cooperativas de catadores de material reciclável fortalecendo práticas 

ambientais sustentáveis e a geração de renda; ii) Implantação de coletores específicos para 

cada material reciclável, facilitando a identificação e a destinação adequada do resíduo; iii) 

Caracterização do resíduo gerado nas diversas unidades do campus; iv) Elaboração de um 

mapeamento sobre as melhores rotas dentro do campus de forma a otimizar o transporte dos 

resíduos à ASCAJUF; v) Criação de um programa de educação ambiental e a elaboração de 

material educativo (cartilha, cartazes, manuais e internet); vi) Fortalecimento organizacional 

da ASCAJUF através de cursos, oficinas e acompanhamento técnico profissional na área de 

economia solidária, planejamento e gestão garantindo o aumento de renda dos catadores e 

sua autonomia. 

Contato: samuel.castro@ufjf.edu.br 

 



 
 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Escola de Governo e Cidadania 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Marta Mendes da Rocha 

Vice-coordenador:  

Equipe: Célia da Graça Arribas, José Augusto da Silva, Astrid Sarmento Cosac 

Resumo: Este Programa pretende organizar e institucionalizar as ações da Escola de Governo e 

Cidadania da UFJF como instrumento de gestão, qualificação, treinamento, articulação e 

mobilização de diferentes sujeitos e organismos sociais governamentais e não-governamentais 

imbuídos do esforço de desenvolvimento, implantação e consolidação de políticas públicas 

voltadas para a participação cívico-democrática em ambiência de governança democrática. 

Trata-se de Programa de Extensão que reúne, em sua essência, o conjunto de projetos de 

caráter orgânico-institucional, com diretrizes voltadas para a qualificação de sujeitos sociais 

em que as ações processuais e contínuas, de caráter educativo, social, cultural, científico e 

tecnológico, próprios de projetos de extensão, são incorporadas ao conjunto articulado de 

ações pedagógicas, de caráter teórico-prático, presencial e a distância, planejado e organizado 

de maneira sistemática, com carga horária definida e processo de avaliação formal, próprios 

de cursos de extensão. 

A este programa, seus projetos e cursos, somam-se os eventos, as prestações de serviços e 

publicações pertinentes a ação extensionista, conforme manifestação de interesse dos 

Professores ou Técnicos Administrativos da UFJF e outras Instituições de Ensino Superior. 

A adesão de Professores, Pesquisadores e Técnicos Administrativos da UFJF e de outras IES é 

aberto e se firma mediante manifestação de interesse das partes que se vinculam como 

ASSOCIADOS À EGC/UFJF. 

Este Programa é desenvolvido conforme cronograma próprio estabelecido mediante plano de 

trabalho, que deverá prever o período de vigência específico para cada projeto ou ação 

ASSOCIADO À EGC/UFJF. 

Contato: mendes_rocha@yahooo.com.br 

 

 

 

 

 


