
 
 

 

Projetos 2017 – Campus Governador Valadares  

Área temática: Comunicação 

Título: A inflação em Governador Valadares 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Thiago Costa Soares 

Vice-coordenador: Luckas Sabioni Lopes  

Equipe: Geraldo Moreira Bittencourt 

Resumo: O objetivo deste projeto de extensão é construir e analisar índices de inflação na 
cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Metodologicamente, busca-se realizar 
pesquisas de campo, isto é, de dados primários, sobre os preços de diversos bens e serviços 
ofertados no município. No total, serão avaliados mais de 400 itens, divididos por grupos, que 
compõem o orçamento médio de uma família. Considera-se no cômputo a importância relativa 
de cada produto ou serviço no orçamento familiar (método de Laspeyres). A posteriori, os 
dados, informações e análises produzidos serão transformados em ações de extensão, com a 
promoção de eventos e seminários abertos no intuito não apenas de compartilhar 
informações, mas também de fomentar discussões que possam abrir caminhos para reduzir os 
efeitos da inflação (e consequentemente o custo de vida) na cidade. O público-alvo é o 
“consumidor típico médio”, conceito utilizado na construção do IPCA, estimativa do IBGE para 
a inflação nacional. Especificamente, compõem-se de indivíduos que pertencem a famílias de 
um a 40 salários mínimos e que residem na cidade de Governador Valadares. As atividades do 
projeto ocorrerão no EcoNúcleo, localizado na Rua Barão do Rio Branco, n. 98, Sala 03, Centro, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

Contato: thiago.costa@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: ACESSO À JUSTIÇA NO CONTEXTO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Renato Santos Goncalves 

Vice-coordenador: Jean Filipe Domingos Ramos  

Equipe: Alisson Silva Martins, Camila De Almeida Miranda, Daniel Nascimento Duarte, Helen 
Karina Amador Campos, Nara Pereira Carvalho 

Resumo: O projeto busca viabilizar o acesso à Justiça para a comunidade valadarense que não 
tem condições de arcar com honorários advocatícios, e que, por vezes se submete à violação 
sistemática de Direitos Humanos em virtude de processos de subjugação e marginalização. 
Busca-se, através do atendimento jurídico supervisionado, aproximar  discentes, docentes e 
comunidade para que, através da construção de conhecimento entre eles compartilhada, haja 
a ruptura de referidos mecanismos opressivos, por meio de práticas que transcendam à mera 
assistência processual, mas que também empoderem os cidadãos periféricos a partir da 
educação, e consciência de Direitos. 

Contato: renatosantos.goncalves@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Ações interdisciplinares para o envelhecimento ativo – Interface Atividade Física e 
Saúde Cardiometabólica 

Unidade: ICV 

Coordenador: Andreia Cristiane Carrenho Queiroz 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: 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 “Atenção preventiva e educativa em saúde do idoso – ações interdisciplinares para o 
envelhecimento ativo” pretende desenvolver ações educativas para a promoção do 
envelhecimento ativo e saudável para indivíduos adultos e idosos. O presente projeto visa dar 
apoio ao referido Programa, estimulando e dando condições para a prática segura de atividade 
física, visando à melhora e manutenção da saúde. Este O presente projeto de extensão 
oferecerá gratuitamente aos idosos participantes de eventos de saúde realizados na cidade de 
Governador Valadares-MG atividades pontuais de caráter educativo e prático, incluindo: 
informações sobre riscos e benefícios da prática de atividade física, informações sobre as 
doenças cardiovasculares e metabólicas, aulas práticas de atividade física com diferentes 
características (alongamentos, exercícios aeróbicos e de resistência, atividades rítmicas e 
recreativas), visando sempre à saúde. Estes eventos poderão ocorrer por demanda espontânea 
(solicitações de grupos de idosos) ou por demanda ativa (através da organização e execução de 
feiras de saúde). Espera-se contribuir com a qualidade do atendimento à população, por meio 
da detecção de condições de risco para o envelhecimento inativo.  

Contato: andreia.queiroz@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE LACTENTES E CRIANÇAS EM UMA 
INSTITUIÇÃO DE ABRIGO INFANTIL DE GOVERNADOR VALADARES-MG 

Unidade: ICV 

Coordenador: Alessa Sin Singer Brugiolo 

Vice-coordenador: Érica Cesário Defilipo  

Equipe:  

Resumo: O ambiente frequentemente encontrado nas instituições de abrigo infantil pode ser 
um fator de risco para alterações no desenvolvimento neuropsicosensoriomotor, para o 
vínculo afetivo e para o surgimento de alterações respiratórias. Desta forma, o objetivo deste 
projeto é acompanhar e realizar atendimento fisioterapêutico em lactentes e crianças 
abrigadas na Fundação Casa da Menina Santa Bernadete, situada no município de Governador 
Valadares, Minas Gerais. Todos os lactentes e crianças institucionalizados com idade de 0 a 6 
anos serão avaliados com relação ao desenvolvimento neuropsicosensoriomotor e à função 
ventilatória, não havendo critérios de exclusão. Caso sejam identificadas alterações, o lactente 
ou a criança receberá tratamento fisioterapêutico individualizado, com duração de 45 minutos 
e com frequência de duas vezes por semana. Os demais lactentes serão acompanhados 
quinzenalmente para estimulação do desenvolvimento. Os procedimentos serão realizados na 
própria instituição pelos bolsistas, sob supervisão dos docentes responsáveis. Os discentes irão 
ainda interagir e compartilhar conhecimentos com as cuidadoras da instituição sobre o 
processo de desenvolvimento infantil e a prevenção de problemas respiratórios. Acredita-se 
que este projeto resultará em ganhos para a formação acadêmica e humana do discente, para 
a população assistida e para toda a comunidade científica.  

Contato: alessa.brugiolo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Adequação bucal do paciente sob tratamento antineoplásico 

Unidade: ICV 

Coordenador: Rose Mara Ortega 

Vice-coordenador: Sibele Nascimento De Aquino  

Equipe: Bernardo Cesar Costa, Carlos Eduardo Pinto De Alcantara, Fernanda De Oliveira Bello 
Correa, Francielle Silvestre Verner, Laisa Araujo Cortines Laxe, Matheus Furtado De Carvalho, 
Monica Regina Pereira Senra Soares 

Resumo: O câncer é um grave problema de saúde pública mundial, com mais de 20 milhões de 
novos casos estimados para 2025, principalmente nos países em desenvolvimento. O 
tratamento do câncer é complexo e frequentemente inclui ressecção cirúrgica, radioterapia e 
quimioterapia, que podem ser empregadas isoladamente ou em combinação. A escolha das 
modalidades utilizadas depende do tipo da malignidade, da localização e do estágio da doença. 
Embora as terapias antineoplásicas tenham evoluído nas últimas décadas diversas 
complicações são observadas, entre elas podemos citar a mucosite oral, hipossalivação, 
infecções bacterianas, fúngicas e virais, cárie de radiação e osteorradionecrose, afetando a 
qualidade de vida dos pacientes e podendo influenciar negativamente no prognóstico da 
doença. Entretanto, a prevenção destas complicações implica em uma abordagem pouco 
invasiva, que deve ser realizada antes do início da terapia antineoplásica. Desta forma, 
objetivo deste trabalho é adequar a cavidade bucal dos pacientes diagnosticados com câncer e 
encaminhados para o tratamento antineoplásico, evitando assim as complicações do mesmo. 
Participarão do projeto paciente diagnosticados com câncer e encaminhados para tratamento 
antineoplásico que inclua radioterapia de cabeça e pescoço e/ou quimioterapia, no setor de 
oncologia do Hospital Bom Samaritano no município de Governador Valadares – MG 

Contato: roseortega2@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Anjos das Ruas 

Unidade: ICV 

Coordenador: Lelia Capua Nunes 

Vice-coordenador:   

Equipe: Eulilian Dias De Freitas, Larissa De Freitas Bonomo, Thiago Lorentz Pinto 

Resumo: A situação precária em que vivem as pessoas em condição de rua e os seus 
desdobramentos levaram à criação de programas, como o Consultório na 

Rua. O projeto Anjos das Ruas visa a acompanhar a equipe multiprofissional do consultório na 
rua no atendimento às pessoas em condição de rua no município de  Governador Valadares-
MG, considerando suas diferentes necessidades de saúde e sociais. Para tanto, serão 
realizados o acompanhamento das atividades da Equipe do Consultório na Rua, como 
atendimento itinerante e estudos de caso; diagnóstico de saúde e social; ações de educação 
em saúde; e ações de educação permanente com os profissionais. A expectativa é contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população de rua do município de 
Governador Valadares, além de possibilitar uma experiência que irá ampliar o olhar sobre 
saúde e possibilitar a vivência das redes de atenção e das ações intersetoriais por parte dos 
estudantes envolvidos. 

Contato: lelia.capua@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: APOIO À IMPLANTAÇÃO DA “ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL” NA 
ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES -MG 

Unidade: ICV 

Coordenador: Pollyanna Costa Cardoso Pires 

Vice-coordenador: Nizia Araujo Vieira Almeida  

Equipe: Angelica Heringer Rodrigues 

Resumo: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) é uma iniciativa do Ministério da 
Saúde para promover o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável de 
crianças menores de dois anos de idade, no Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo deste 
projeto é apoiar a implantação da EAAB na rede de atenção básica do município de 
Governador Valadares-MG. Serão realizadas oficinas de trabalho, descritas no Manual de 
Implementação da EAAB do governo federal, com profissionais de saúde das Estratégias Saúde 
da Família (ESF) e dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), para a formação dos 
tutores da EAAB do município. Espera-se qualificar o processo de trabalho da equipe da 
ESF/NASF e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para ações de 
promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para menores de 
dois anos de idade, por meio da educação continuada em saúde. A implantação da EAAB 
depende de ações intersetoriais, incluindo governo, Universidade, serviço, comunidade, numa 
perspectiva de abordagem integrada e humanizada ao grupo materno-infantil na atenção 
básica. Acredita-se que, a implantação da EAAB, trará impacto positivo nos indicadores de 
saúde e nutrição de crianças menores de dois anos de idade do município de Governador 
Valadares-MG. 

Contato: pollyanna.cardoso@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ATENÇÃO NUTRICIONAL AMBULATORIAL À CRIANÇAS, ADULTOS E IDOSOS DE 
GOVERNADOR VALADARES-MG 

Unidade: ICV 

Coordenador: Gisele Queiroz Carvalho 

Vice-coordenador:   

Equipe: Doracy Silva Diniz, Pollyanna Costa Cardoso Pires 

Resumo: A transição nutricional, evidenciada em vários países do mundo, foi responsável pela 
alteração no perfil nutricional e de morbimortalidade da população, com redução da 
prevalência de desnutrição e aumento da prevalência de sobrepeso/obesidade e de 
morbimortalidade por doenças cardiovasculares. O objetivo do presente projeto de extensão é 
realizar atividades de atenção nutricional ambulatorial para a população de Governador 
Valadares-MG. A população atendida será composta por indivíduos de qualquer faixa etária, 
que busquem atendimento nutricional na UFJF-GV. Previamente ao início dos atendimentos, 
os alunos extensionistas serão treinados e participarão da divulgação dos atendimentos por 
meio da distribuição de material impresso ou em rádios na cidade de Governador Valadares. 
Os atendimentos serão baseados na demanda espontânea dos participantes, e ocorrerão no 
Laboratório de Avaliação Nutricional da UFJF-GV. Será realizada avaliação antropométrica, do 
consumo alimentar, bioquímica e clínica, de acordo com a necessidade e os protocolos 
recomendados para cada faixa etária e a presença de enfermidades. A qualidade do 
atendimento e os indicadores de acompanhamento das consultas agendadas serão avaliados 
sistematicamente. Espera-se que esse projeto contribua na  promoção da saúde da população, 
bem como na formação dos alunos extensionistas participantes. 

Contato: gisele_qc@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ATENÇÃO PREVENTIVA E EDUCATIVA EM SAÚDE DO IDOSO -  AÇÕES EDUCATIVAS EM 
NUTRIÇÃO PARA ADOÇÃO DOS DEZ PASSOS PARA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL. 

Unidade: ICV 

Coordenador: Clarice Lima Alvares Da Silva 

Vice-coordenador: Maria Cristina De Albuquerque Barbosa  

Equipe: Nizia Araujo Vieira Almeida 

Resumo: O aumento da população idosa no Brasil e no mundo gera implicações sociais e em 
termos de saúde pública, sendo considerado atualmente o mais importante desafio para a 
sociedade. Alterações decorrentes do envelhecimento também são capazes de influenciar a 
alimentação e, consequentemente, o estado nutricional, de forma que indivíduos idosos se 
tornam mais vulneráveis à ocorrência de desvios nutricionais e, consequentemente, à 
ocorrência de outras doenças. Diante do exposto, o monitoramento do estado nutricional do 
idoso, bem como o desenvolvimento de ações educativas e de intervenção para uma 
alimentação adequada e saudável na população idosa pode prevenir a ocorrência de doenças e 
agravos nesse grupo. O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado no ano de 2014, 
configura-se como um instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional no 
âmbito do Sistema Único de Saúde e outros setores. Compõe uma das ações intersetoriais que 
tem como objetivo melhorar os padrões de alimentação e nutrição da população e contribuir 
para a promoção da saúde. O objetivo desse projeto é capacitar idosos quanto ao Guia 
Alimentar para a População Brasileira, com ênfase nos 10 Passos para Alimentação Adequada 
e Saudável. Para tanto, a população adulta e idosa do município será convidada a participar de 
atividades educativas individuais e coletivas em eventos no formato de feiras de saúde sobre o 
tema. Com esse projeto espera-se proporcionar à população que envelhece um maior 
conhecimento sobre alimentação saudável e adequada, a fim de que possa realizar suas 
escolhas alimentares de forma consciente e autônoma, bem como contribuir para a formação 
de profissionais mais sensibilizados para o cuidado em saúde do idoso, desenvolvendo 
habilidades e competências para avaliação e intervenção nutricional específicas para este 
grupo populacional, construindo o conhecimento a partir da prática e do contato com a 
comunidade e divulgando-o no meio científico.   

Palavras-chave: guia alimentar, alimentação saudável, envelhecimento,  

Contato: clarice.silva@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Atendimento Odontológico ao Portador de Necessidades Especiais 

Unidade: ICV 

Coordenador: Cleverton Correa Rabelo 

Vice-coordenador: Fernanda De Oliveira Bello Correa  

Equipe: Sibele Nascimento De Aquino, Viviany Pimenta Godinho Lessa 

Resumo: Os indivíduos portadores de necessidades especiais, dentre outros fatores, 
apresentam limitações de ordem cognitiva e motora que impossibilitam os corretos cuidados 
de higienização bucal tornando-os mais susceptíveis a`s doenças bucais. Um programa 
especialmente desenhado para estas pessoas se faz necessário para promover saúde bucal e 
qualidade de vida. 

Objetivos: Conscientizar e educar internos e cuidadores com relação a prevenção de 
problemas bucais; desenvolver pesquisas epidemiológicas e de desenvolvimento de técnicas 
relacionadas a promoção de saúde bucal e também contribuir na promoção da inclusão social 
como responsabilidade profissional na formação dos alunos da Universidade Federal de Juiz de 
Fora/Campus GV.  

Metodologia: O projeto será realizado na Associacão Santa Luzia, uma entidade que presta 
abrigo e assistência a pacientes desamparados pela família, geralmente portadores de 
necessidades especiais. A assistência odontológica será oferecida a todos os internos que 
estejam aptos a receber tratamento odontológico, através de um programa de escovação 
supervisionada, restaurações, raspagens supra e sub-gengivais, controle de placa. Também 
abordaremos educação para a saúde com pacientes, cuidadores, funcionários e equipe de 
assistência multidisciplinar. Os estudantes da Faculdade de Odontologia da UFJF/campus GV 
também executarão pesquisas de levantamento epidemiológico para avaliação dos resultados 
do programa.  

Baseado nos resultados do levantamento epidemiológico realizado (projeto anterior), teremos 
um foco no controle da placa bacteriana diária, onde os extensionistas realizarão escovações 
uma vez por dia em todos os internos, utilizando para tal, uma escova adaptada (possível 
projeto de modelo de utilidade a ser patenteado). Ao final do projeto será realizado um novo 
levantamento epidemiológico para detecção da prevalência de doenças periodontais, cáries, e 
lesões bucais, a fim de comparação com os resultados do primeiro levantamento.  

Contato: cleverton.rabelo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Atividade Física para Prevenção e Tratamento de Doenças Cardiometabólicas - 
'Atividade Física e Saúde Cardiometabólica' 

Unidade: ICV 

Coordenador: Andreia Cristiane Carrenho Queiroz 

Vice-coordenador:   

Equipe: Cláudia Lúcia De Moares Forjaz 

Resumo: O objetivo do Projeto “Atividade Física e Saúde Cardiometabólica” é estimular e dar 
condições para a prática segura de atividades físicas na cidade de Governador Valadares, 
visando à melhora e manutenção da saúde cardiometabólica da população. O Projeto 
oferecerá gratuitamente, aos frequentadores dos locais de atuação, informações sobre 
exercício e saúde cardiovascular e metabólica, avaliação de risco cardiovascular para a prática 
de atividade física e prescrição/orientação de exercícios físicos. O projeto contará com 
diferentes tipos de intervenção: aulas de alongamento e aulas supervisionadas de exercício 
aeróbio e resistido (atividades permanentes que ocorrerão 2 vezes por semana em uma das 
praças da cidade de Governador Valadares que possua aparelhos para todas as idades-ATIs); 
avaliações do risco cardiovascular e da aptidão física, prescrição do exercício e reavaliações 
(atividades permanentes que ocorrerão 1 vez por semana nas dependências da Universidade 
Federal de Juiz de Fora – Campus Avançado de Governador Valadares); aulas temáticas e 
eventos especiais (eventos pontuais que ocorrerão ao longo do ano em diferentes locais da 
cidade de Governador Valadares). Este projeto é desenvolvido deste 2014 quando foi 
efetivado um convênio entre a UFJF e a Prefeitura do Governador Valadares para a sua 
realização (duração total de 5 anos, ou seja, vigente até 2019 - Termo de convênio 048/2014). 
Assim, este pedido de renovação está de acordo com as atividades e termos descritos no 
Convênio.  

Contato: andreia.queiroz@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Avaliação de parasitoses intestinais e esquistossomose em escolares do município de 
Peçanha, Vale do Rio Doce, MG. 

Unidade: ICV 

Coordenador: Girley Francisco Machado De Assis 

Vice-coordenador:   

Equipe: Graziella Regis Pereira, Marcio Luís Moreira De Souza 

Resumo: 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. As principais áreas endêmicas das geo-helmintíases se 
localizam 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 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 a 
transmissão. Diante disto, o objetivo deste projeto é avaliar a prevalência das parasitoses 
intestinais e esquistossomose em escolares do município de Peçanha, Vale do Rio Doce, MG, e 
propor ações de educação preventiva buscando capacitar as professoras, agentes comunitárias 
de saúde, escolares, lideranças locais, etc, sobre o controle e profilaxia, manifestações clínicas, 
diagnósticos e tratamento das parasitoses intestinais prevalentes neste município. 

Contato: girleyfrancisco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Busca ativa de pacientes com hanseniase e contatos domiciliares residentes nos bairros 
Atalaia e Ipê em Gov. Valadares. 

Unidade: ICV 

Coordenador: Lucia Alves De Oliveira Fraga 

Vice-coordenador:   

Equipe: Cibele Velloso Rodrigues, Marcio Luís Moreira De Souza, Maria Gabriela Parenti 
Bicalho, Pauline Martins Leite Borges 

Resumo: Este projeto de extensão tem como propósito mobilizar, através da educação 
continuada, as comunidades residentes em áreas de alto risco para a 

hanseníase na região do Médio Rio Doce para fortalecer as ações de prevenção, promoção e 
controle da hanseníase. As populações alvo deste estudo 

serão os professores, estudantes e seus respectivos famíliares, bem como os agentes de saúde 
vinculados às Estratégias de Saúde da Família (ESFs)localizadas nos bairros Atalaia e Ipê do 
município de Governador Valadares. Pretende também representar para o curso de Medicina 
da UFJFcampus GV uma oportunidade de atender ao preconizado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de graduação em Medicina no que serefere à formação das 
competências de educação em saúde e comunicação. A metodologia proposta inclui integrar 
os resultados da pesquisa relativosao diagnóstico e acompanhamento de contatos domiciliares 
da hanseníase com ações educativas em seus vários aspectos: transmissão, 
manifestaçõesclínicas, métodos de diagnóstico, prevenção e tratamento da doença. Esses 
aspectos são considerados a partir de uma perspectiva abrangente,reconhecendo a 
indissociabilidade entre os elementos biológicos e sociais na configuração da saúde e da 
doença. Estas atividades acontecerão noâmbito das escolas com a participação dos 
professores, equipes de profissionais da educação, dos servidores e familiares dos escolares. 
Além disso, asequipes de saúde da família estarão envolvidas dentro da proposta de 
capacitação de recursos humanos com ênfase no diagnóstico e controle dadoença. Vale 
ressaltar que estudantes do curso de Medicina da UFJF- Campus Governador Valadares (GV), 
participarão das equipes e receberãotreinamento para suspeição diagnóstica de casos de 
hanseníase. Espera-se com a realização desse projeto contribuir para uma maior difusão 
doconhecimento sobre a hanseníase, além de auxiliar na identificação de casos suspeitos que 
serão encaminhados aos Postos de Saúde (ESF), paradiagnóstico definitivo e tratamento de 
casos confirmados. Prevê-se, também, a elaboração de material educativo como cartilhas, 
folders e vídeos quefacilitarão o processo de aprendizagem em educação e saúde na 
hanseníase. Com a participação dos estudantes de Medicina da UFJFCampus GV emtodas as 
etapas da realização do projeto, pretende-se contribuir para uma formação contextualizada 
que atenta às características epidemiológicaslocais. 

Contato: luciaalves.fraga@ufjf.edu.br 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Capacitação dos Conselheiros Municipais em relação ao Processo Orçamentário como 
forma de promoção e fortalecimento do processo democrático. 

Unidade: ICV 

Coordenador: Anderson De Oliveira Reis 

Vice-coordenador: Leandro Ribeiro Da Silva  

Equipe:  

Resumo: Há uma demanda identificada que indica a necessidade de entendimento do 
processo orçamentário na esfera municipal por parte dos conselheiros gestores para que 
possam intervir em seus conselhos de forma consciente. O presente projeto de extensão 
apresenta como contribuição a capacitação de conselheiros atuantes em conselhos municipais 
de políticas públicas de Governador Valadares - MG em relação ao processo orçamentário. 
Tem-se por objetivo a capacitação dos conselheiros no que se refere ao processo orçamentário 
na administração pública municipal, por meio do desenvolvimento de workshops e atividades 
de capacitação. Acredita-se que tal capacitação contribuirá para a melhor atuação do 
conselheiro o que fortalece o processo democrático. De forma indireta, a melhor atuação do 
conselheiro contribui para melhoria do oferecimento do serviços públicos municipais, 
beneficiando a todos seus usuários. 

Contato: deoliveirareisanderson@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: CENTRO DE INICIAÇÃO, FORMAÇÃO E RENDIMENTO EM ATLETISMO 

Unidade: ICV 

Coordenador: Marcus Vinicius Da Silva 

Vice-coordenador: Meirele Rodrigues Inacio Da Silva  

Equipe: Diogo Simoes Fonseca, Flávio De Jesus Camilo, Rafael Marins Rezende 

Resumo: O projeto de extensão Centro de Iniciação, Formação e Rendimento no Atletismo, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (Campus GV), oportunizará no contra turno escolar de 
crianças e jovens, treinamentos sistematizados da modalidade Atletismo. Poderá participar 
qualquer aluno da rede pública ou privada de ensino, desde que apresente autorização médica 
para prática de exercícios físicos. O Projeto tem a função de materializar os compromissos 
éticos da extensão universitária, ao possibilitar um amplo diálogo entre a sociedade e a 
universidade nas suas ações metodológicas e na construção do conhecimento. 
Adicionalmente, formará profissionais com conhecimento metodológico e científico baseado 
na realidade social. O projeto tem o objetivo de concretizar o direito social de crianças e 
adolescentes praticarem atividades esportivas sistematizadas, desde a oportunização, o 
desenvolvimento e o rendimento, enfatizando a formação psicofísica, motora e cidadã dos 
jovens. O projeto contará com atuação direta dos professores e acadêmicos dos cursos de 
Educação Física e Fisioterapia e funcionará de segunda a sábado, nos períodos da manha e da 
tarde na pista de Atletismo da Estação Olímpica de Governador Valadares. 

Contato: marcus.silva@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Centro de Referência em Direitos Humanos do curso de Direito da UFJF campus 
Governador Valadares 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Adamo Dias Alves 

Vice-coordenador:   

Equipe: Braulio De Magalhaes Santos, Eder Marques De Azevedo, Guilherme Gouvea De 
Figueiredo, Nara Pereira Carvalho, Renato Santos Goncalves, Tayara Talita Lemos 

Resumo: O presente projeto tem por finalidade desenvolver atividades concernentes à 
formação de um Centro de Referência em Direitos Humanos em 

Governador Valadares-MG. 

Com a formação de um Centro de Referência em Direitos Humanos que teria como suas 
operações básicas: prestar assistência jurídica, psicológica,social e antropológica; atuar por 
meio da mediação compreendida como forma alternativa de resolução dos conflitos, 
capacitação de liderançascomunitárias quanto à atuação de Direitos Humanos na região; 
informação, conscientização e divulgação da importância dos direitos humanos paratodos os 
segmentos a população e 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 existentesno município.Com a formação do centro de referência em 
Direitos Humanos abre-se a possibilidade de reversão do quadro atual dos conflitos sociais 
pelas açõespreventivas desenvolvidas pelo centro de referência seja na atividade de mediação, 
de assistência, de formação e de conscientização sobre aimportância de políticas públicas 
voltadas para a efetivação dos direitos humanos na região.Com a atividade de mapeamento da 
demanda social por Direitos Humanos na região, podem ser vislumbrados os segmentos sociais 
mais vulneráveis,sua forma atual de atuação, além de auxiliá-los em novas ações para garantia 
dos direitos humanos e sua implementação. 

Contato: adamo.alves@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Desenvolvimento da espiritualidade em profissionais da saúde pública do município de 
Governador Valadares / MG 

Unidade: ICV 

Coordenador: Thiago Lorentz Pinto 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: A espiritualidade é expressa nas buscas individuais para um sentido último através da 
participação na religião e ou crença em Deus, família, naturalismo, racionalismo, humanismo e 
nas artes. Além disso, atualmente é reconhecida como um fator que contribui para a saúde de 
muitas pessoas. Diversos estudos apontam para melhores indicadores de saúde mental e 
adaptação ao estresse em pessoas que praticam atividades ditas religiosas.O projeto de 
extensão Desenvolvimento da espiritualidade em profissionais da saúde pública do município 
de Governador Valadares / MG objetiva abordar esse público com a temática descrita, 
buscando proporcionar um ambiente adequado para o seu desenvolvimento e evolução. 

Contato: thiago.lorentz@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Direito e Identidades de Gênero 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Nara Pereira Carvalho 

Vice-coordenador: Daniel Mendes Ribeiro  

Equipe: Adamo Dias Alves, Braulio De Magalhaes Santos, Brunello Stancioli, Carlos Henrique 
Viveiros Santos, Carolina Maria Nasser Cury, Domynique Machado De Almeida, Fabiana 
Roberta Nunes, Lais Godoi Lopes, Marcelo Correa Giacomini, Newton Teixeira Carvalho, 
Patricia Ferreira Bandeira, Renato Santos Goncalves, Tatiana Mara Pinto Santiago, Tayara 
Talita Lemos, Vania Marília Ferreira 

Resumo: O projeto de extensão “Direito e Identidades de Gênero” visa a efetivação e amparo 
dos direitos atinentes à população LGBT da região. Está inserido no programa de extensão 
"Centro de Referência em Direitos Humanos" da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus 
Governador Valadares, em consonância ao Programa Nacional de Direitos Humanos 3 
(estabelecido pelo decreto n. 7037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo decreto n. 
7177, de 12 de maio de 2010). Verifica-se que há uma comunidade local e regional carente de 
informações a respeito de direitos de um modo generalizado, além da própria população 
LGBT, extremamente invisibilizada. Observa-se que as próprias pessoas que se reconhecem 
como integrantes da população LGBT têm uma articulação precária a fim de efetivarem os seus 
direitos, num contexto em que a atuação dos órgãos públicos é incipiente, e não são raros os 
relatos de violência e estigmatização social. Desse modo, o projeto pretende mapear e 
levantar dados acerca da população LGBT e de suas demandas, ausentes na região de 
Governador Valadares; desenvolver mecanismos de sensibilização da comunidade valadarense 
em relação aos direitos LGBT, por meio de debates público; qualificar políticas públicas 
voltadas à população LGBT e de formular propostas de políticas afirmativas, apresentando-as 
ao final em eventos científicos, bem como com a publicação de textos. 

Contato: naracarv@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Ecos no cinema: análise histórica da relação entre economia, política econômica e 
sociedade utilizando como fonte filmes e documentários. 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Carlos De Faria Junior 

Vice-coordenador: Felipe Nogueira Da Cruz  

Equipe: Alcy Batista Pereira Júnior 

Resumo: A proposta central deste projeto de extensão é levar, tanto à comunidade acadêmica 
quanto à não acadêmica, o cinema como forma de perceber os problemas econômicos, em 
variados períodos e contextos históricos, e sua relação com as questões sociais. Porém, não se 
pretende atingir esse objetivo simplesmente projetando um filme. A proposta traz também a 
ideia de um debate sobre o filme, o qual teria por objetivo em primeira instância o chamar 
atenção para as questões econômicas e sua relação com as questões sociais. A atividade 
deverá ser coordenada por alunos da graduação que estejam envolvidos no projeto. Os 
debatedores poderão ser professores, discentes e mesmo convidados de fora da comunidade 
acadêmica, que conheçam o filme ou o documentário a ser exibido e apresentem condições de 
desenvolver a discussão à partir de exposição ou debate, dentro da ideia central do projeto. A 
coordenação do Centro Cultural Nelson Mandela, da Prefeitura Municipal de Governador 
Valadares, concordou em ceder o espaço do auditório para os eventos mensais (exibição dos 
filmes e desenvolvimento dos debates), além de contribuir com a divulgação dos mesmos. 

Contato: juniorcfjr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Educação em Saúde para os Agentes Comunitários de Saúde do município de 
Governador Valadares. 

Unidade: ICV 

Coordenador: Simone De Pinho Barbosa 

Vice-coordenador: Viviane Helena De Franca  

Equipe: Patricia Aparecida Baumgratz De Paula 

Resumo: A rede SUS é composta por uma equipe regionalizada e multidisciplinar de 
profissionais, que atende a todas as necessidades em saúde expressas pela população, 
qualificada para o enfrentamento das adversidades do processo de trabalho. De forma 
descentralizada, os municípios assumem a responsabilidade pelas ações básicas de saúde e 
pela educação para saúde profissional, com o compromisso de referenciar seus usuários para 
os níveis mais complexos de atenção, sem; deixá-los desassistidos, buscando resolutividade 
frente as suas demandas. Para apoiar as políticas de saúde pública e seus desafios, se faz 
necessário que os profissionais de saúde sejam capacitados e sensibilizados a fim de 
compreenderem as necessidades de uma dada população e as demandas de cada território, 
com o intuito de melhorar e promover a saúde das famílias e de seus indivíduos. Nessa 
perspectiva, a oferta de educação para saúde aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por 
parte da Universidade Federal de Juiz de Fora- Campus de Governador Valadares em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde, trará grandes benefícios, sejam esses relacionados aos 
ACSs, discentes e docentes envolvidos, bem como para a gestão, e comunidade. Essa receberá 
seus benefícios em consequência de todo esse processo de educação para saúde, uma vez que 
a necessidade de qualificar os atores que atuam na atenção à saúde, se desdobra em 
capacidade de resolução das demandas apresentadas pelas comunidades, e em espaços 
centrais de debate para os alunos valorizando dessa forma a integração ensino-serviço. O 
objetivo central será ofertar educação em saúde aos Agentes Comunitários de Saúde alocados 
em Equipes de Saúde da Família do município de Governador Valadares, na modalidade de 
Educação permanente.  A metodologia será a elaboração e oferta de atividades de educação 
em saúde ao longo dos meses de vigência de projeto para os 338 Agentes Comunitários de 
Saúde do município de Governador Valadares.  Espera-se, contudo, proporcionar informação 
técnica – científica, incentivar a busca de conhecimentos técnicos que suportem suas práticas 
profissionais, capacitá-los para o desenvolvimento de ações interdisciplinares e a construção 
coletiva do saber, visando promover o tripé acadêmico, ensino, extensão e pesquisa, a partir 
da integração acadêmica com o serviço de saúde, possibilitando uma experiência dinâmica e 
transformadora, que possa incitar a promoção da saúde e o debate acerca das demandas da 
comunidade. Ao promover essa ação extensionista, em interface com a pesquisa, pretende-se 
aprimorar a abordagem das análises e ações dos ACSs no atendimento às demandas da 
comunidade, apontar o perfil desse profissional. 

Contato: simone.pinho@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Educação Financeira, Conjuntura Econômica e Políticas Públicas: Construindo Jovens 
Cidadãos 

Unidade: ICSA 

Coordenador: John Leno Castro Dos Santos 

Vice-coordenador: Leandro Roberto De Macedo  

Equipe: Marconi Silva Miranda, Sergio Louro Borges 

Resumo: O desenvolvimento de competências decisórias e o maior engajamento político são 
de suma importância no processo de construção de uma sociedade. Tendo em vista que os 
jovens representam a parcela da população economicamente ativa com menor nível de 
conhecimento nas áreas educação financeira, conjuntura econômica e políticas públicas, o 
presente projeto pretende promover e fomentar o conhecimento dos referidos temas nas 
escolas públicas de ensino médio de Governador Valadares, Minas Gerais. Para tanto, o 
projeto será executado em três fases: treinamento dos bolsistas; confecção do material de 
apoio; e ministração das palestras nas escolas. Espera-se, com isso, munir os alunos de ensino 
médio com as ferramentas necessárias à tomada de decisão consciente, além de proporcionar 
maior interação entre universidade e a sociedade. 

Contato: john.castro@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ESTOMATOCENTRO: UM SERVIÇO PIONEIRO VOLTADO PARA O DIAGNÓSTICO DE 
PATOLOGIAS DO COMPLEXO BUCOMAXILOFACIAL 

Unidade: ICV 

Coordenador: Isadora Luana Flores 

Vice-coordenador: Rose Mara Ortega  

Equipe: Carlos Eduardo Pinto De Alcantara, Chaila Moreira Coelho, Fabiola Galbiatti De 
Carvalho Carlo, Francielle Silvestre Verner, Maria Das Dores Da Silva Alves 

Resumo: A Estomatologia é uma especialidade odontológica voltada para a prevenção, 
diagnóstico e tratamento de patologias que acometem o complexo bucomaxilofacial ainda não 
totalmente reconhecida pela sociedade em geral. A construção de um serviço de 
Estomatologia para a prestação de serviço à comunidade cumpre o papel da universidade de 
agente de capacitação de recursos humanos e geradora de conhecimento científico ambas 
atuações voltadas para a aplicabilidade social dentro do âmbito da extensão. Nessa linha de 
ação, o projeto de extensão Estomatocentro tem como objetivo propiciar o atendimento 
clínico de pacientes com suspeita de patologias bucomaxilofaciais da cidade de Governador 
Valadares – MG, bem como de sua microrregião. Para isso, docentes especialistas na área de 
Estomatologia e Patologia Oral e Maxilofacial juntamente com a equipe de acadêmicos 
atuarão na atenção e educação em saúde bucal com ênfase em diagnóstico precoce. Com esse 
projeto espera-se o reconhecimento regional local e regional de tal especialidade junto aos 
profissionais em saúde e comunidade em geral como uma forma de alavancar a criação de um 
futuro serviço permanente de referência em Estomatologia vinculado a universidade. Além 
disso, espera-se o diagnóstico de casos clínicos até então subdiagnosticadas pela inexistência 
de serviços especializados locais e regionais com o aprendizado conjunto em uma área de alta 
complexidade pelos futuros cirurgiões-dentistas. 

Contato: isadoraluanaflores@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: FUTEBOL BASE PARA O FUTURO 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Cristiano Diniz Da Silva 

Vice-coordenador: Heglison Custodio Toledo  

Equipe: Christian Matheus Kolanski Vieira, Diogo Simoes Fonseca, Flávio De Jesus Camilo, 
Marcus Vinicius Da Silva, Rafael Marins Rezende 

Resumo: As atividades esportivas podem contribuir para um desenvolvimento bio-psico-social 
harmonioso da criança e do adolescente nos diferentes períodos etários. O Futebol, 
particularmente no Brasil, é uma das modalidades esportivas com maior número de 
praticantes entre jovens e crianças, tornando-se a modalidade mais popular do país. 
Governador Valadares é uma cidade que sempre esteve presente na história da prática da 
modalidade. No entanto, apesar de todo potencial e de ser uma cidade que responde aos 
estímulos do Futebol, observa-se uma carência de uma estrutura adequada que favoreça a 
inserção, vivência esportiva sistematizada e criação de cenário potencial para revelação de 
atletas e equipes, campo estes que vêm sendo fomentado e preenchido por ações do Curso de 
Bacharelado em Educação de Educação Física da UFJF, Campus Governador Valadares, desde 
2014, ano de inicialização desse curso. Do ponto de vista de lacuna metodológica para 
intervenção da proposta, nota-se que a cultura lúdica dos brasileiros, expressa em seus jogos 
populares sempre resultava em um estilo bonito, peculiar e refinado de jogar futebol que se 
aproxima da arte, graças à genialidade de seus jovens talentos. No entanto, aos poucos, os 
aspectos lúdicos do jogo de futebol, os quais têm feito de nossos garotos verdadeiros artistas 
da bola, vêm sendo substituído por uma visão demasiadamente tecnicista do futebol. A 
abordagem analítica que destaca uma busca exacerbada do aperfeiçoamento dos gestos 
técnicos, tem resultado numa fragmentação do ato de ensinar futebol. Neste sentido os 
objetivos do projeto são: i) estimular e possibilitar ao menos favorecidos a prática sistemática 
do Futebol; ii) estruturar os processos de treinamento com respaldo as evidências mais atuais 
de pedagogia do esporte considerando as diferentes faixas etárias e fases de aprendizagem; iii) 
possibilitar a realização de pesquisas científicas no tema nas mais diferentes esferas com 
ênfase no Futebol; e iv) auxiliar na formação de recursos humanos em diferentes áreas das 
Ciências do Esporte através de estágios sistematizados dentro do projeto. A metodologia 
utilizada será a estruturação do processo de inserção e vivências esportivas através do Futebol, 
com diferentes faixas etárias, que realizarão suas atividades de ensino-aprendizagem-
treinamento através de jogos adaptados e educativos de acordo com o objetivo curricular 
sistematizado para a presente proposta. Os beneficiários serão crianças, de ambos os sexos, 
entre 09-16 anos de idade e as atividades serão realizadas em parceria com a Estação Olímpica 
de Governador Valadares, atendendo escolares do entorno no contra turno (entre 16h as 
18hs). 

Contato: cristiano.silva@ufjf.edu.br 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Tecnologia e Produção 

Título: Gameterapia para prevenção de quedas em idosos 

Unidade: ICV 

Coordenador: Alexandre Wesley Carvalho Barbosa 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O envelhecimento acarreta perdas funcionais associadas a episódios de quedas, com 
consequências importantes na saúde, perspectiva de vida e aspectos funcionais do idoso. 
Entretanto o risco pode ser mitigado caso sejam empregadas intervenções visando dirrimir 
riscos. Entre essas está a atividade física orientada por interface de vídeo games, em que o 
usuário pode, de forma lúdica e com bom índice de aderência à terapia, executar exercícios 
progressivos visando a prevenção de quedas com a melhoria do equilíbrio. Em se avaliando 
frequentemente a progressão do idoso é possível adaptar individualmente o exercício às suas 
necessidades. O presente projeto propõe a inserção da gameterapia no contexto de prevenção 
de quedas como possível ferramenta de uso comum, fácil manuseio e de resultados positivos 
para o idoso durante a fisioterapia ou prática regular de atividade física orientada. 

Contato: alexandre.barbosa@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Handebol: Formação e Treinamento 

Unidade: ICV 

Coordenador: Heglison Custodio Toledo 

Vice-coordenador: Marcus Vinicius Da Silva  

Equipe: Claudio Silva Porto, Flávio De Jesus Camilo, Washington Pires 

Resumo: A necessidade de oferecer esporte de rendimento, estruturado, organizado e 
pautado nos princípios do treinamento esportivo, contribui para o oferecimento do projeto 
para universitários engajar-se não somente nos preceitos do esporte, mas também estimular a 
inclusão, o sentido de pertencimento e  a  importância do  esporte na  formação acadêmica 
para os  alunos do  campus GV. 

O Handebol é o esporte mais praticado nas escolas, desta forma, justifica-se a oferta desta 
modalidade que vem crescendo no Brasil, e a procura pelos universitários também se faz 
crescente. 

O objetivo do projeto é fortalecer a formação acadêmica e profissional, acompanhando todas 
as etapas do processo de treinamento no esporte universitário competitivo, foram 
relacionadas uma série de atividades como a sistematização de um processo de treinamento 
esportivo, a concepção e a realização de pesquisas científicas e atividades de auxílio à 
formação acadêmica de graduandos e profissionais do esporte e áreas afins. No ENSINO – ser 
laboratório para as disciplinas curriculares de diferentes cursos e para os estágios dentro do 
esporte (especialidade handebol); Campo de estágio no esporte. Na PESQUISA – constituir 
uma amostra de indivíduos dentro do esporte de rendimento no desenvolvimento de estudos 
na área de esporte de rendimento com a construção de banco de dados e publicação de 
trabalhos acadêmicos/científicos em periódicos. Construção de banco de dados; Submissão a 
publicação de trabalhos acadêmicos científicos. Na EXTENSÃO - propiciar a capacitação de 
recursos humanos específicos ao esporte de rendimento e oportunizar a diferentes parcelas da 
população (principalmente jovens) o contato direto com o esporte de rendimento através das 
seguintes ações: Cursos de capacitação para alunos e profissionais; Realização de atividades 
com alunos de escolas públicas. 

Contato: heglison.toledo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Tecnologia e Produção 

Título: Índice de Confiança Empresarial de Governador Valadares - ICE/GV 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Luckas Sabioni Lopes 

Vice-coordenador: Thiago Costa Soares  

Equipe: Leandro Roberto De Macedo, Luiz Antonio De Lima Junior 

Resumo: O ICE/GV irá monitorar a dinâmica das expectativas (humor) dos empresários locais a 
respeito da economia de Governador Valadares. Segundo a teoria econômica, o nível das 
expectativas dos empresários é o principal ingrediente para realização de investimentos, o 
que, por sua vez, leva ao crescimento e desenvolvimento econômico. O ICE/GV – Índice de 
Confiança Empresarial – buscará mapear a percepção do empresário local sobre o nível de 
atividade (vendas, inadimplência) e suas expectativas com respeito à contratação de novos 
funcionários, realização de novos investimentos, percepção em relação ao governo e 
economia local e situação do segmento empresarial. O índice é baseado em catorze (14) 
questões, sendo sete (7) sobre nível de atividade e sete (7) para caracterizar o nível de 
expectativas para a economia nos próximos três meses. O Índice de Confiança Empresarial 
(ICE) é um indicador utilizado para identificar mudança de tendência na atividade empresarial. 
Empresários confiantes tendem a aumentar o investimento e a produção para atender o 
crescimento esperado na demanda, demonstrando a necessidade de se monitorar situação 
atual e as tendências de curto prazo da economia do município. A pesquisa do índice de 
confiança tem periodicidade trimestral, com a realização de entrevistas in loco. em que o 
questionário é aplicado aos gestores do estabelecimento. 

Contato: luckas.lopes@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Área temática: Saúde 

Título: INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE - SERVIÇO DE SAÚDE – COMUNIDADE: FORMAÇÃO EM 
ATENÇÃO FARMACÊUTICA PARA PRECEPTORES DO CURSO DE FARMÁCIA DA UFJF-GV 

Unidade: ICV 

Coordenador: Simone De Araujo Medina Mendonca 

Vice-coordenador: Tiago Marques Dos Reis  

Equipe: Clarissa Campos Barbosa De Castro, Larissa De Freitas Bonomo, Luciana Souza Guzzo 
Costa, Paulo Henrique Dias De Carvalho 

Resumo: O projeto de extensão visa oferecer formação inicial e fomentar a educação 
permanente de farmacêuticos da rede municipal de saúde que atuam como preceptores dos 
estudantes de graduação em Farmácia da UFJF-GV na área de atenção farmacêutica. São 
previstas ações contínuas, como a oferta de formação e fomento à educação permanente na 
área de atenção farmacêutica e apoio técnico-científico para a sistematização da prática clínica 
desses farmacêuticos. As ações de extensão propostas  relacionam-se diretamente com as 
atividades de ensino da graduação e com as atividades de pesquisa da docente coordenadora 
do projeto. A equipe de execução do projeto é composta pela docente coordenadora, dois 
farmacêuticos TAEs que atuam na Farmácia Universitária (FU), estudantes da graduação em 
Farmácia da UFJF-GV e docentes colaboradores. O projeto será executado na FU UFJF-GV e em 
pontos da rede de atenção à saúde do município (unidades da Estratégia Saúde da Família em 
que os farmacêuticos atuam). 

Contato: simone.araujo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Lado M 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Braulio De Magalhaes Santos 

Vice-coordenador: Bruno Franco Alves  

Equipe:  

Resumo: O projeto Lado M tem como escopo articular professores e estudantes da UFJF com 
estudantes secundaristas de uma escola pública de Governador Valadares de forma a criar um 
espaço para debate e construção de conhecimento, que vise a ressignificação da perspectiva 
dos sujeitos acerca das relações desiguais de gênero, através da problematização de situações 
sociais vivenciadas e trazidas pelos atores do projeto. A partir da realização de oficinas, rodas 
de conversa, debates, mostras de cinema, fotografia e ateliês de construção buscar-se-á 
ampliar a visão crítica dos secundaristas e facilitar o auto processo de formação de agente 
sociais de mudança. 

Contato: braulio.magalhaes@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Núcleo de Apoio e Orientação em Genética e Nutrição: Nutrir com Ciência 

Unidade: ICV 

Coordenador: Cibele Velloso Rodrigues 

Vice-coordenador: Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz  

Equipe: Angelica Cotta Lobo Leite Carneiro, Antonio Frederico De Freitas Gomides, Fernanda 
De Oliveira Ferreira Andrade, Gisele Queiroz Carvalho, Thaisa Netto Souza Valente Frossard 

Resumo: O excesso de peso entre as crianças e adolescentes tem sido considerado um 
problema que se agrava ao longo do tempo e que deve ser monitorado para determinação de 
ações educativas e conscientização dos pais e das crianças. Sabe-se que hábitos alimentares 
contribuem fortemente para determinação do estado nutricional e que ferramentas de 
educação nutricional podem colaborar para que os indivíduos possam fazer escolhas de forma 
consciente levando em consideração o valor nutricional dos alimentos. OBJETIVOS: Avaliar o 
estado nutricional de crianças e adolescentes de uma escola pública de Governador Valadares 
e da Fundação Hemominas; comparar os resultados da avaliação entre os dois grupos; propor 
ações educativas com o objetivo de orientar sobre hábitos alimentares saudáveis na infância e 
na adolescência. METODOLOGIA: Apresentação aos pais/responsáveis do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para informação e autorização da participação dos 
estudantes. Será realizada avaliação antropométrica, investigação da composição corporal 
através da análise por bioimpedância elétrica (BIA) e avaliação socioeconômica. Os resultados 
da avaliação serão encaminhados aos pais e à escola. Ações educativas serão desenvolvidas 
junto aos pais e estudantes. 

Contato: cibele.velloso@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Área temática: Saúde 

Título: Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa: Interface Atividade Física para Prevenção e 
Tratamento de Doenças Cardiometabólicas. 

Unidade: ICV 

Coordenador: Andreia Cristiane Carrenho Queiroz 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O processo de envelhecimento no ser humano possui características multifatoriais. É 
um problema complexo que abrange fatores biológicos, psicológicos, econômicos e sociais. 
Este processo gera efeitos que podem evoluir para a irreversibilidade, em uma sequência que 
se inicia com a perda de capacidade funcional, causando dependência nas atividades de vida 
diária. Além disso, com o avanço da idade é possível observar uma maior prevalência de 
doenças, como as doenças cardiovasculares e metabólicas. Neste sentido, para prevenir e 
tratar as doenças cardiovasculares e metabólicas é essencial manter a função cardiovascular e 
controlar o perfil de risco dos idosos. A prática regular de atividade física tem se mostrado 
bastante benéfica nestes aspectos, prevenindo e controlando o diabetes, a obesidade e a 
dislipidemia, além dos seus inúmeros benefícios cardiovasculares. Desta forma, a atividade 
física é uma importante estratégia de prevenção e controle das doenças cardiometabólicas. O 
objetivo deste projeto de extensão será estimular e dar condições para a prática segura de 
atividade física, visando à melhora e manutenção da saúde cardiometabólica. Este projeto de 
extensão é uma interface do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI) da UFJF-GV. O presente 
projeto de extensão oferecerá gratuitamente aos idosos participantes de eventos de saúde 
realizados na cidade de Governador Valadares. Estes eventos poderão ocorrer por demanda 
espontânea (solicitações de grupos de idosos) ou por demanda ativa (através da organização e 
execução de feiras de saúde). Todas as atividades desenvolvidas terão caráter educativo e 
prático, incluindo: informações sobre riscos e benefícios da prática de atividade física, 
informações sobre as doenças cardiovasculares e metabólicas, aulas práticas de atividade física 
com diferentes características (alongamentos, exercícios aeróbicos e de resistência, atividades 
rítmicas e recreativas), visando sempre à saúde cardiometabólica.  

Contato: andreia.queiroz@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Observatório do Orçamento Público de Governador Valadares 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Eder Marques De Azevedo 

Vice-coordenador: Bruno Franco Alves  

Equipe: Camila De Almeida Miranda, Daniel Capecchi Nunes, Marina Oliveira Guimaraes 

Resumo: O projeto de extensão “Observatório do Orçamento Público de Governador 
Valadares”, sediado na Av. Dr. Raimundo Rezende, 330 - Centro, Gov. Valadares - MG, 35012-
140, tem como escopo articular professores e estudantes da UFJF com a sociedade civil 
valadarense de forma a constituir um espaço de referência para observação, estudo, reflexão e 
participação no processo orçamentário municipal, com atendimentos nas dependências do 
Campus ou in locu. Dentre os seus objetivos, encontra-se a promoção da capacitação mútua 
entre atores universitários e não universitários, visando a atuação da coletividade na 
elaboração e fiscalização do orçamento municipal. A partir de cursos de qualificação, oficinas, 
debates e reflexões sobre o orçamento público e da apuração das necessidades da 
comunidade valadarense vocalizadas em arenas públicas como os conselhos gestores locais – 
palcos discursivos e deliberativos necessários ao controle fiscal e à elaboração de políticas 
públicas –, buscar-se-á ampliar o grau de participação popular nos processos políticos que 
permeiam o orçamento do Município, colaborando na composição da agenda pública local. 
Para tanto, a oferta de suporte técnico jurídico-contábil e a capacitação do público alvo 
(agentes sociais como os conselheiros municipais pertencentes a instâncias democráticas 
participativas (representantes da sociedade civil organizada e membros governamentais) 
revela-se como intervenção de elevado grau de importância para o aprimoramento da 
accountability societal, aumentando a influência desses setores sociais na discussão sobre as 
políticas públicas e na gestão dos recursos municipais. Contatoso bservatoriogv@gmail.com 
(33) 3301-1000, Ramal 1950. 

Contato: ederadv@gmail.com 
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Área temática: Saúde 

Título: Orientação e apoio a pacientes com câncer de mama em tratamento na 
ONCOLESTE/Governador Valadares 

Unidade: ICV 

Coordenador: Alda Maria Soares Silveira 

Vice-coordenador: Luciana Bastos Rodrigues  

Equipe:  

Resumo: O câncer de mama é uma das causas mais comuns de morte em mulheres. Frente ao 
diagnóstico de câncer de mama, a mulher vive momentos de imensa angústia, sofrimento e 
ansiedade ao associá-lo a uma possível mastectomia e com a morte. Durante o período do 
tratamento da doença, são necessárias constantes adaptações devido às perdas e aos 
sintomas vivenciados pela paciente. Os resultados da qualidade de vida podem ser 
importantes auxiliadores na prática clínica, além de ajudar o paciente a identificar as 
necessidades para as adaptações. Esse projeto tem por objetivo 

orientar e acompanhar pacientes acometidas com câncer de mama em tratamento na clínica 
ONCOLESTE/Governador Valadares, através de palestras, de rodas de conversas durante o 
"chá terapêutico" e por material impresso educativo contendo informações básicas sobre a 
doença e seu tratamento, orientações nutricionais, hábitos de vida valorizando a saúde da 
mulher, a qualidade de vida e os cuidados para profilaxia das complicações do tratamento e 
avaliação das reações adversas à quimioterapia. 

Contato: alda.silveira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: PET-SAÚDE em extensão: instrumentalizando a sustentabilidade do enlace ensino-
serviço-comunidade 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Mabel Miluska Suca Salas 

Vice-coordenador: Valeria De Oliveira  

Equipe: Alexandra Beatriz De Sousa Coelho, Christiane Carvalho Murta Bicalho, Luiz Eduardo 
De Almeida, Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda, Mauricio Malheiros Badaro, Rita De 
Cássia Marques Piazzarolo 

Resumo: O presente projeto de extensão visa dar sustentabilidade às atividades desenvolvidas 
pelos grupos tutoriais da Odontologia do Projeto PET-Saúde Gradua SUS do Campus Avançado 
de Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora, promovendo assim a 
continuidade do enlace ensino-serviço-comunidade. Assim, por meio da metodologia do TPC, 
estruturada nos tempos “Teorizando/Pré-extensão”, “Praticando/Extensão” e “Criticando/Pós-
extensão”, serão desenvolvidas ações de educação em saúde (intramuros: sala de espera e 
grupos operativos / extramuros: visitas domiciliares e escolas adstritas) com os usuários das 
UAPS (Unidades de Atenção Primária em Saúde) das comunidades Santa Helena, São 
Raimundo e São Pedro do município de Governador Valadares. Por fim, indo além da 
reconhecida importância que os cenários extensionistas trazem para uma formação acadêmica 
mais contextualizada, não obstante, acredita-se que o presente projeto traz em seu bojo a 
efetivação da mutualidade dos benefícios entre comunidade, serviço e academia. 

Contato: mabel.salas@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), segurança alimentar e resistência 
cultural na Agricultura Urbana e Periurbana em Governador Valadares 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira 

Vice-coordenador: Gustavo De Almeida Santos  

Equipe: Camila Goncalves Oliveira Chagas, Gustavo De Almeida Santos, Gustavo Taboada 
Soldati, Leandro De Morais Cardoso 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo geral fortalecer a Agroecologia na cidade de 
Governador Valadares e seu entorno através da Agricultura Urbana e Periurbana (AUP), 
incentivando e promovendo reflexões sobre hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis por 
meio de atividades de formação e socialização de conhecimentos sobre o cultivo de hortas 
agroecológicas e sobre o uso de Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANCs) na culinária. 
Esta proposta tem como público beneficiário principal famílias de agricultores/as da 
Associação Comunitária da Feira da Agricultura Familiar Agroecológica (ACOMFAFA), que 
produzem alimentos orgânicos no município, em áreas urbanas e periurbanas dos bairros, 
distritos rurais, assentamentos e acampamentos. As ações extensionistas e produtos previstos 
no projeto visam ao atendimento de demandas locais voltadas para orientação técnica a 
associações comunitárias e de bairros, e movimentos sociais populares envolvidos na 
Agricultura Urbana e Periurbana, bem como estudantes, professores e cantineiras de escolas 
da rede pública municipal e/ou estadual, além de discentes dos cursos da área de saúde na 
UFJF/Campus GV, especialmente dos cursos de Nutrição e Farmácia. Acredita-se que a 
consolidação e a ampliação de uma rede municipal de Agroecologia e Segurança Alimentar 
sejam de fundamental importância para aproximar a UFJF/Campus GV dos problemas e 
desafios socioambientais vivenciados na cidade e seu entorno. Neste contexto, os impactos 
sociais esperados neste projeto serão consequências naturais das atividades de formação de 
agentes multiplicadores da Agricultura Urbana e Periurbana para atuação em resposta às 
demandas levantadas pelo próprio público beneficiário do projeto e visando solucionar os 
problemas enfrentados em suas próprias comunidades. Contato: reinaldo.duque@ufjf.edu.br 

Contato: reinaldo.duque@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: POPULARIZAÇÃO DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA - 2017 

Unidade: ICV 

Coordenador: Paulo Roberto Rodrigues Bicalho 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto "Popularização do Suporte Básico de Vida" em parceria com o Núcleo de 
Ensino e Pesquisa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Governador Valadares 
NEP/SAMU-GV promove oficinas de aprendizagem na comunidade. O projeto permite que a 
Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF se junte à comunidade em seu entorno tendo como 
pano de fundo ações que discutam como ela está vivenciando os agravos súbitos à saúdes das 
pessoas. Propõe-se então uma dinâmica de educação continuada em saúde que valorize a 
autonomia do sujeito entendendo que a promoção da saúde dialoga com o conceito de 
empoderamento comunitário e valoriza a contribuição de cada indivíduo na autoria do mundo. 
Os temas principais que norteiam as discussões são a divulgação da cadeia de sobrevivência 
preconizada pela sociedade americana de cardiologia e o protocolo de atendimento ao 
politraumatizado do colégio americano de cirurgiões com ênfase na solicitação precoce do 
socorro e em manobras simples que executadas prontamente podem salvar vidas e reduzir 
seqüelas. 

Contato: paulo.bicalho@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Por Elas: Empodere Duas Mulheres 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Tayara Talita Lemos 

Vice-coordenador: Nara Pereira Carvalho  

Equipe:  

Resumo: O projeto de extensão Por Elas: Empodere Duas Mulheres tem como objetivo 
fomentar o debate acerca da temática de gênero na comunidade de Governador Valadares. 
Acreditando que o conhecimento é o primeiro passo para a desconstrução de uma estrutura 
social e política que tem suas raízes no patriarcado, vê-se a oportunidade de impulsionar o 
protagonismo social das mulheres para que elas se reconheçam como agentes modificadores 
da sociedade. A partir de debates, mini-cursos e reflexões sobre gênero, saúde da mulher, 
direitos fundamentais e organização e mobilização feminina buscar-se-á ampliar o espaço de 
debate sobre o tema para análise das demandas das mulheres na cidade e elaboração de 
projetos que visem modificar este cenário. 

Contato: tayaralemos@msn.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ‘PROGRAMA DE APOIO À PREVENÇÃO DE ANEMIA INFANTIL NO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR VALADARES, MG”. 

Unidade: ICV 

Coordenador: Raquel Tognon Ribeiro 

Vice-coordenador: Clarice Lima Alvares Da Silva  

Equipe:  

Resumo: A anemia ferropriva é a carência nutricional mais prevalente no mundo e atinge cerca 
de 24% das crianças menores de 2 anos no Brasil, sendo que como consequência as crianças 
podem apresentar comprometimento do sistema imune, da função cognitiva, do crescimento, 
do desenvolvimento neuropsicomotor e da aprendizagem. A prevenção da anemia ferropriva e 
da deficiência de ferro deve ser planejada priorizando-se a educação nutricional e condições 
ambientais satisfatórias, bem como na atenção farmacêutica para a suplementação 
medicamentosa. Diante da relevância da anemia ferropriva como problema de saúde pública, 
das dificuldades de efetiva implementação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro 
(PNSF) no município juntamente com problemas de adesão ao tratamento com suplementos 
de ferro, demanda de orientação nutricional e farmacêutica para as mães e da própria equipe, 
propomos neste projeto de extensão orientar as mães e cuidadoras de crianças quanto à 
anemia na infância através de uma atuação interdisciplinar de farmacêuticos e nutricionistas. 
Além disso, o projeto pretende colaborar com os profissionais de saúde que trabalham na 
Estratégia Saúde da Família, trazendo novas informações e a possível definição de novas 
estratégias de ação para o controle da anemia ferropriva. Deste modo, espera-se auxiliar de 
maneira efetiva na construção e organização do atendimento de crianças na ESF, com foco no 
controle e prevenção de anemia ferropriva. 

Contato: raqueltognon.ribeiro@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Área temática: Saúde 

Título: Projeto Fisioterapia na artrite pós Chikungunya - Projeto FAPOCHI 

Unidade: ICV 

Coordenador: Ludimila Forechi 

Vice-coordenador: Fabiana Roberta Nunes  

Equipe: Diogo Simoes Fonseca 

Resumo: A febre Chikungunya é uma doença causada por vírus do gênero Alphavirus, 
transmitida por mosquitos do gênero Aedes. O município de Governador Valadares-MG 
apresentou índice elevado de infestação pelo Aedes Aegypti nos três primeiros meses de 2017, 
ocasionando possibilidade de epidemia por arboviroses. Segundo dados da Secretaria 
Municipal de saúde de Governador Valadares no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), foram 203 notificações de febre Chikungunya até a sétima semana de 
2017, o que representa 24% das notificações no estado de MG. Esse número é preocupante e 
a tendência é de aumento.  A sintomatologia da fase aguda da doença é de febre alta, dor 
muscular e nas articulações, cefaleia e exantema com duração entre três a 10 dias. Entretanto, 
alguns pacientes apresentam persistência dos sintomas que podem persistir por até dois anos 
e meio. Os sintomas mais frequentemente relatados na fase crônica da doença são artralgias e 
dores músculo-esqueléticas. Como consequência, há dificuldades para realização das tarefas 
domiciliares e laborais, e prejuízo na qualidade da vida desses pacientes. O atendimento e 
acompanhamento por um profissional fisioterapeuta é recomendado. Tendo em vista a 
necessidade de ampliar a oferta de serviços na atenção primária e secundária para a 
comunidade valadarense, o presente projeto de extensão tem por objetivo prestar 
atendimento fisioterapêutico aos munícipes de Governador Valadares-ES com sintomas 
crônicos consequentes à febre Chikungunya e realizar abordagens educacionais para o 
paciente, a comunidade e os agentes comunitários de saúde. O projeto será desenvolvido pelo 
período de um ano, em parceria com a secretaria municipal de saúde, no espaço físico do 
Centro de Apoio ao Deficiente Físico (CADEF) e permitirá aos discentes aprimorarem as 
habilidades práticas que são desejadas na formação do profissional fisioterapeuta, atuarem na 
elaboração do diagnóstico e prognóstico funcional do paciente com comprometimento 
crônico, desenvolverem uma visão crítica e reflexiva do processo saúde-doença-cuidado, e 
promoverem processos inovadores na busca da recuperação funcional dos pacientes 
envolvidos. Ademais, os alunos serão capacitados a intervirem com equipe multiprofissional 
do sistema público de saúde e a intervirem socialmente, interagindo com a comunidade na 
busca do aprimoramento das condições de saúde. 

Contato: ludimilaforechi@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: “Promoção de saúde ocular infantil no serviço público de saúde do município de 
Governador Valadares-MG 

Unidade: ICV 

Coordenador: Edilaine Marcia Fernandes Camargo 

Vice-coordenador: Waneska Alexandra Alves  

Equipe:  

Resumo: Resumo 

A visão é um dos mais importantes sentidos para o desenvolvimento físico e cognitivo da 
criança. Sem ela, o aprendizado e a integração social ficam extremamente prejudicados, 
levando à diminuição da qualidade de vida e aumentando o número de anos vividos com 
incapacidade.  Supõe-se que fatores socio-econômicos e culturais dificultem ou impeçam a 
realização de exames oftalmológicos freqüentes e precoces. Dessa forma, aponta-se para a 
importância da realização de programas de saúde ocular infantil, podendo aprimorar ações de 
prevenção e tratamento. Os objetivos do projeto são: atuar na prevenção e promoção de 
saúde ocular infantil em Governador Valadares-MG; Aprimorar a competência dos 
profissionais da atenção básica na área de saúde ocular, capacitando 30 profissionais da saúde; 
Divulgar conhecimentos sobre saúde ocular junto às famílias atendidas pelo projeto, essa 
educação com as mães será realizada por meio de rodas de conversa, no dia dos exames 
oftalmológicos básicos. Realização dos Testes do Olhinho a 250 famílias mensais. O teste do 
olhinho será realizado no CROS, onde já é realizado esse teste em recém-nascidos, entretanto, 
ampliando abrangência no município.  Os dados epidemiológicos gerados serão analisados e 
ofertados para planejamento de ações futuras. 

Contato: edilaine.camargo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: Radar da política comercial - RPC 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Carolina Rodrigues Correa 

Vice-coordenador: Hilton Manoel Dias Ribeiro  

Equipe: Geraldo Moreira Bittencourt 

Resumo: O Radar da Política Comercial (RPC) é um projeto de extensão do departamento de 
economia da UFJF GV e tem como objetivo acompanhar periodicamente a adoção de barreiras 
não-tarifárias ao comércio internacional por países membros da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), visando tornar mais fácil o conhecimento e a compreensão das mesmas 
pelos exportadores e importadores de Governador Valadares e de todo o Brasil, permitindo 
que estes possam se adequar a tais medidas. Também serão acompanhadas as exportações e 
importações valadarenses, balança comercial e principais produtos, de modo que o setor 
exportador da região tenha maior divulgação. Adicionalmente, será realizado um workshop de 
capacitação em comércio exterior para a comunidade externa. 

Contato: carolina.correa@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Serviço Especial em Cirurgia Oral Menor (SECOM) 

Unidade: ICV 

Coordenador: Matheus Furtado De Carvalho 

Vice-coordenador:   

Equipe: Alexsandra Mota De Siqueira, Carlos Eduardo Pinto De Alcantara, Monica Regina 
Pereira Senra Soares, Teresa Cristina Goulart Bitencourt 

Resumo: Algumas cirurgias realizadas na Odontologia abrangem procedimentos que se 
enquadram na chamada cirurgia oral menor, passíveis de serem executadas pelos alunos, com 
exercitação contínua, durante o curso de graduação. Na rede pública das cidades atendidas 
pelo programa federal Brasil Sorridente, estes procedimentos cirúrgicos deveriam ser 
realizados pelas equipes de saúde bucal (ESB) que conpõem a atenção básica  e/ou pelos 
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) que compõem a atenção secundária do 
municipío. Nota-se, no entanto, uma deficiência na formação técnico-cirúrgica dos 
profissionais da atenção básica e também uma falta de estrutura física adequada dos 
consultórios para a realização destas cirurgias. Consequentemente, parte da população 
encontra-se desassistida, necessitando aguardar grandes filas de espera nos CEOs. Para 
agravar a situação, Governador Valadares possui apenas um CEO, contando apenas com um 
profissional atuante na área de cirurgia oral menor, dando suporte à 35 ESB instaladas na 
cidade. Por tudo, espera-se que o projeto de extensão possa ampliar o atendimento 
odontológico gratuito na área de cirurgia oral menor no município e região, além de 
proporcionar aos alunos um aperfeiçoamento da habilidade psicomotora, e estimulá-los a 
contribuir para uma melhor qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde como 
missão profissional e de cidadania. 

Contato: dr.matheusfurtado@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Área temática: Educação 

Título: Socialização da Bioquímica em Escolas Públicas de Governador Valadares-MG 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Alda Maria Soares Silveira 

Vice-coordenador: Luciana Bastos Rodrigues  

Equipe:  

Resumo: O estudo da bioquímica é de extrema importância para conhecer o metabolismo 
celular, bem como as moléculas que o compõe. Muitos alunos sentemdificuldade em sua 
aprendizagem por falta de aulas práticas que reforcem o ensino- aprendizagem. O projeto 
"Socialização da bioquímica em escolaspúblicas de Governador Valadares-MG" visa levar o 
conhecimento da bioquímica para alunos do segundo grau de escolas públicas de 
GovernadorValadares, auxiliando a aprendizagem do conteúdo abordado, bem como a 
capacitação dos professores para o desenvolvimento de aulas práticas detemas relacionados à 
Bioquímica. 

Contato: alda.silveira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Sorriso na melhor idade 

Unidade: ICV 

Coordenador: Rodrigo Furtado De Carvalho 

Vice-coordenador:   

Equipe: Ana Paula Varela Brown Martins, Eliseu Aldrighi Munchow 

Resumo: Como no Brasil os programas dirigidos a população idosa ainda são raros, as poucas 
pesquisas epidemiológicas realizadas mostram uma situação preocupante. Sem renda para a 
utilização de serviços privados e sem prioridade nos serviços públicos, os idosos apresentam 
grande quantidade de problemas bucais, como: dentes  extraídos,  sextantes  com doença 
periodontal, lesões da mucosa bucal e necessidade de próteses . Nesta linha de ação, o projeto 
de extensão propõe promover educação em saúde bucal na Casa de Recuperação Dona 
Zulmira da Sociedade São Vicente de Paula - Governador Valadares - MG. Espera-se que a 
prática possa contribuir na educação dos pacientes, e profissionais que atuam no asilo em 
relação ao atendimento humanizado de forma integral, multidisciplinar, qualificando os atores 
envolvidos na promoção de saúde bucal e melhora da qualidade de vida. Desta forma espera-
se um benefício aos pacientes, que poderá ser verificado por meio da adesão ao projeto e 
melhora de seu quadro clínico. Espera-se ainda que a participação dos alunos de graduação no 
presente projeto possa contribuir para formação de profissionais mais sensibilizados e 
preparados para o cuidado em saúde de forma integral. 

Palavras-chave: Saúde bucal; Idosos; Prótese dentária 

Contato: rodrigo.carvalho@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Área temática: Educação 

Título: Xadrez Intercomunitário: cultura, lazer e aprendizagem significativa para alunos de 
escolas públicas e para surdos de uma associação de Governador Valadares/MG. 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Josue Aristides Machado Da Silva Pereira 

Vice-coordenador: Willian Vieira De Paula  

Equipe:  

Resumo: O xadrez é um jogo de cálculo, planejamento, concentração e análise, ou seja, 
gerador de eficiente exercício mental, cuja disciplina tem se desenvolvido durante séculos 
através da história. Pesquisas educativas relacionadas com o xadrez provam a influência 
positiva deste jogo/esporte sobre seus praticantes. 

Compreender o raciocínio lógico envolvido no jogo de xadrez como instrumento necessário 
para aprimoramento pessoal, revelando habilidades estratégicas nos jogadores, faz desse jogo 
uma excelente plataforma de ensino interdisciplinar entre os envolvidos. Nesse sentido, 
pretende-se criar um projeto de extensão pela UFJF intitulado “Xadrez intercomunitário: 
explorando potencialidades”. Nesse projeto abordaremos uma metodologia desenvolvendo 
habilidades relacionadas à memória, planejamento, raciocínio lógico, inteligência, imaginação, 
e outras habilidades cognitivas em alunos da Escola Estadual Rotary Club e pessoas surdas da 
ASUGOV - Associação de Surdos de Governador Valadares - MG. O termo “explorando 
potencialidades” remete ao aprimoramento pessoal e cognitivo que o jogo de xadrez pode 
trazer aos participantes. O projeto deverá ser estruturado em etapas sequenciais, a saber:  

i. seleção e treinamento dos colaboradores; 

ii. seleção de 16 alunos e 16 pessoas surdas da associação referida (alusão às 16 peças de 
xadrez no jogo para cada jogador); 

iii. encontros e preparação para as aulas de xadrez junto aos colaboradores; 

iv. ensino de metodologias e estratégias aos participantes com mural de xadrez e jogos 
entre os envolvidos, estimulando a ética e o crescimento cognitivo; 

v. avaliação do projeto 

   O desenvolvimento desse projeto trará um impacto significativo na formação discente e 
também nos participantes, pois espera-se que eles desenvolvam a comunicação com pessoas 
surdas através da linguagem de sinais - LIBRAS, bem como poderão desenvolver o raciocínio e 
a habilidade matemática na prática do jogo de xadrez juntos aos envolvidos. Ao ensinar os 
participantes a jogarem xadrez, os discentes poderão aprimorar o conhecimento e iniciar uma 
pesquisa da importância do jogo no desenvolvimento cognitivo dos envolvidos. O público alvo, 
foco desse projeto, são os alunos da Escola Estadual Rotary Club, com vulnerabilidade social e 
pessoas surdas da ASUGOV - Associação dos Surdos de Governador Valadares. O horário e dias 
de aplicação do projeto serão definidos em data futura junto aos responsáveis pelas 
instituições. Pretende-se, com esse trabalho, ter um retorno eficaz e gratificante, visto que as 
crianças envolvidas e as pessoas surdas são mais propensas ao raciocínio e concentração. 
Entende-se que este projeto beneficiará, também, diretamente os colaboradores da escola e 



 
 

 

da associação, haja vista as experiências que lhes serão proporcionadas por mais essa faceta 
da formação cidadã que é o ensino do xadrez, enriquecendo seu leque de possibilidades 
futuras.  

Contato: josue.federal@gmail.com 


