
 
 

 

Projetos 2017 – Campus Juiz de Fora 

Área temática: Saúde 

Título: ASSISTÊNCIA A SAÚDE INTEGRAL DO BINÔMIO MÃE-FILHO POR OCASIÃO DA 

REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO - DO TERCEIRO AO QUINTO DIA DE VIDA DO BEBÊ 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Teresa Cristina Ribeiro Lopes 

Vice-coordenador: Marta Cristina Duarte  

Equipe: Ana Lucia De Lima Guedes, Bernadete Monteiro Oliveira, Elisabeth Campos De 

Andrade, Everton Soares Rocha, Ivana Lucia Damasio Moutinho, Karla Cunha Mendes, Marcia 

Silveira De Moraes Knopp, Patricia Cristina Gomes Pinto, Sabrina Jeane Prates Eleuterio, 

Sabrine Teixeira Ferraz Grünewald, Tadeu Coutinho 

Resumo: O projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Atendimento 

Médico e estímulo ao Aleitamento Materno em Serviço Especial de Puericultura, com sua nova 

vertente, "Assistência à saúde integral do binômio mãe-filho po ocasião do Teste do pezinho- 

do quinto ao sétimo dia de vida do bebê" é pioneiro em Juiz de Fora e tem sido realizado 

desde 2005 por equipe multidisciplinar do serviço. Tem por objetivos principais: orientar a 

mãe acerca de cuidados com a sua saúde e de seu filho recém-nascido, detectar binômios com 

situação de risco de saúde encaminhando-os para atendimento especializado, estimular e 

orientar a puérpera para o aleitamento materno, mostrar-lhe a importância da utilização da 

Caderneta de Saúde da Criança, introduzir o acadêmico de medicina no trabalho ético 

multidisciplinar e na medicina social.  

O projeto é atualmente executado na Unidade de Clinica Especializada (UCE) do Departamento 

de Saúde da Criança e do Adolescente, onde são realizados aproximadamente 400 exames de 

triagem neonatal (Teste do Pezinho) por mês. A mãe que procura a UCE para realizar o Teste 

do Pezinho pode receber, por meio do projeto, orientação especializada por equipe 

multidisciplinar acerca de aleitamento materno e cuidados com sua saúde e de seu filho.  

Os binômios mãe-filho avaliados pela equipe envolvida no projeto são encaminhados, em 

tempo hábil, para resolução dos casos patológicos, e recebem, concomitantemente, 

orientações acerca dos cuidados com sua saúde, incluindo o aleitamento materno, trazendo 

benefícios em longo prazo para a saúde da criança e de sua mãe através do diagnóstico 

precoce de situações de risco e prevenção de agravos. 

Identificou-se algumas dúvidas em comum entre as mães, o que despertou o interesse em 

ampliar essas orientações para um público maior, atingindo um maior número de mães, fato 

permitido pela criação de um site. Desse modo, as principais dúvidas identificadas durante o 

processo de orientação das mães serão utilizadas para alimentar o site, que contará com a 

opinião dos profissionais qualificados em colaboração com o projeto e com o que há de mais 

atual no meio científico. 

Contato: lopestcr@gmail.com 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Cinema de Francês em Debate 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Julia Simone Ferreira 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O objetivo do projeto é de realizar semanalmente mostras de cinema francês no 

espaço MAM de Juiz de Fora. O Evento acontecerá nas sextas-feiras das 16h00 às 20h00 e 

estará aberto ao público. No espaço, privilegiaremos filmes de produção francesa para 

promover debates, cujas temáticas estão relacionadas à vida cotidiana, a título de exemplos: o 

relacionamento humano, o trabalho, a sexualidade, o gênero, a exclusão social, as angústias e 

os conflitos do mundo interior, enfim, inúmeras questões que trazem à tona aflições e desejos 

secretos. O presente projeto pretende abrir discussões, trocar ideias, ampliando, assim, visões 

de conhecimento. Nessa interação, é preciso respeitar a diversidade cultural e os diferentes 

pontos de vista dos participantes. 

Contato: juliasmonef@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: Dinamização do ensino de Ciências e Zoologia: integração escolas-DZOO através de 

visitas orientadas e modelos facilitadores 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Sonia Sin Singer Brugiolo 

Vice-coordenador: Bernadete Maria De Sousa  

Equipe: Juliane Floriano Lopes Santos 

Resumo: O projeto destina-se a receber alunos do ensino fundamental e médio, das escolas da 

rede pública e particular, de Juiz de Fora e região, para explanação sobre os a grupos animais e 

suas peculiaridades no que se refere as suas características morfológicas, comportamentais, 

preservação e importância. As visitas orientadas ocorrem todas as sextas-feiras, de 13 às 15 

horas, nos laboratórios do Departamento de Zoologia ou podem ser agendadas segundo a 

solicitação do professor. São realizadas palestras e jogos interativos que facilitam o ensino   e a 

fixação do conhecimento de forma lúdica. 

Contato: soniasinger@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: A arte e a ciência do movimento – a história pela ciência para educar 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Anaelli Aparecida Nogueira Campos 

Vice-coordenador: Ruben Ernesto De Bittencourt Navarrete  

Equipe:  

Resumo: Este projeto foi idealizado com o objetivo de discutir e divulgar como o estudo da 

fisiologia do movimento contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento em diversas 

esferas da sociedade – artística, cultural e tecnológica. O projeto está baseado no trabalho do 

estudioso francês Etienne-Jules Marey (1830-1904). Este estudioso revolucionou o estudo da 

fisiologia do movimento e transcendeu a aplicação do desenvolvimento científico, 

contribuindo muito além das barreiras físicas dos sistemas biológicos. Teve influência 

fundamental na história do cinema, por exemplo.  

Estão previstas as seguintes atividades, a saber: (1) Trabalho de tradução e adequação à língua 

portuguesa de um material produzido pela Universidade de Borgonha sobre a história e a 

aplicação dos estudos de fisiologia do movimento; (2) Apresentação de conferências sobre o 

tema com o objetivo de apresentar à comunidade o valor real da prática científica para a 

inovação tecnológica e transferência de conhecimento para ampliação de iniciativas 

educacionais; e (3) Desenvolvimento de atividades pedagógico/formativas. (4) Realização de 

uma conferência ministrada por um pesquisador francês que participou da idealização de um 

curso sobre a obra de Etienne-Jules Marey.  

O produto final do projeto em tela – curso e conferências – destina-se àqueles que têm 

interesse pelo impacto do trabalho de Étienne-Jules Marey e pelo estudo da fisiologia 

movimento sob uma perspectiva holística. Destina-se aos amadores do mundo vivo e das suas 

diferentes formas de representação, de modo especial aos profissionais do esporte, da arte, 

das engenharias, letras, história, sociologia, filosofia e aos profissionais da saúde. 

O projeto será inteiramente realizado no campus da UFJF em Juiz de Fora e é absolutamente 

gratuito. 

O curso será oferecido em uma plataforma de estudo à distância, onde todo o material será 

disponibilizado, assim como testes para avaliação. Durante o curso os alunos terão acesso a 

monitores que contribuirão para o melhor aproveitamento do conteúdo. Além disso, palestras 

extras serão oferecidas no ICB/UFJF com o objetivo de otimizar a compreensão de todo o 

conteúdo abordado, assim como criar um ambiente de discussão interdisciplinar entre os 

participantes. 

O curso terá duração de 6 semanas e deve ser implementado no início do próximo ano (2018). 

Contato: anaellicampos@gmail.com 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: A atuação do enfermeiro no ambulatório de Transplante Renal: salas de espera e 

consulta de enfermagem 

Unidade: DIRECAO CLINICA/HOSP UNIV 

Coordenador: Aline Rios Freitas De Almeida 

Vice-coordenador: Elisa De Oliveira Marsicano  

Equipe: Helady Sanders Pinheiro, Luciane Senra De Souza Braga 

Resumo: Trata-se de um projeto de extensão que objetiva realizar consulta de enfermagem e 

sala de espera para pacientes transplantados renais. Pretende-se contribuir para a construção 

de uma relação de corresponsabilidade, favorecendo formas mais humanas e efetivas no 

processo de trabalho em saúde, tanto para os usuários, como para os profissionais. Por meio 

deste trabalho, espera-se contribuir para a promoção da saúde, prevenção de doenças, bem 

como para a recuperação da saúde. Além disso, pode facilitar o encaminhamento dos usuários 

para outras atividades de saúde e para atendimento com a equipe interdisciplinar, quando 

necessário. 

Contato: aline.almeida@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: A efetividade da terapia cognitivo-comportamental de grupo em pacientes com fobia 

social: pesquisa e extensão. 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Lelio Moura Lourenco 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O transtorno de ansiedade social (TAS) caracteriza-se pelo medo/ansiedade excessivo 

diante de situações sociais. Proveniente de múltiplas causas, tais como genética, biológica, 

psicológica e comportamental, o TAS requer uma combinação das terapêuticas farmacológica 

e a psicológica. A Clínica Comunitária da Terapia Cognitivo Comportamental em Grupo (TCCG) 

para TAS é um projeto que visa prestar atendimento especializado às pessoas acometidas por 

esse problema e oferecer experiências práticas aos alunos da graduação do curso de psicologia 

da UFJF sobre a intervenção clínica em grupo. Serão realizados 6 grupos terapêuticos, cada um 

com 10 a 12 sujeitos, utilizando-se a terapia cognitivo-comportamental de grupo (TCCG) 

baseada no protocolo de tratamento utilizado na TempleUniversity por Heimberg (2002). Os 

resultados serão mensurados através de entrevista clínica semiestruturada baseada no DSM 5; 

Escala de Liebowitz para Ansiedade Social; Inventário de Ansiedade de Beck; e Inventário de 

Depressão de Beck, todos processados em software estatístico. Espera-se proporcionar melhor 

qualidade de vida e bem-estar nos âmbitos interpessoal, laboral e familiar dos sujeitos; e, além 

disso, fornecer aos alunos e futuros profissionais, conhecimento teórico, prático e comunitário 

acerca da psicologia e da terapia cognitiva comportamental em grupo. 

Contato: lemolo2004@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: A ENFERMAGEM SENSIBILIZANDO PARA O ABANDONO DO HÁBITO DE FUMAR 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Geovana Brandao Santana Almeida 

Vice-coordenador: Thais Vasconselos Amorim  

Equipe: Luiza Vieira Ferreira, Mariana Ribeiro Freire 

Resumo: O tabagismo é um grande problema de saúde pública mundial. É considerado pela 

Organização Mundial da Saúde como a principal causa de morte evitável em todo o mundo. O 

tabaco é a segunda droga mais consumida entre os jovens. Inúmeros são os fatores que levam 

as pessoas a experimentarem o cigarro ou outros derivados do tabaco. Apesar da lei de 

restrição relacionada à propaganda dos produtos (sansionada em dezembro de 2000), a 

maioria das pessoas são influenciadas pela publicidade. A propaganda apresenta grande 

interferência no comportamento das pessoas, sejam jovens ou adultas. Os meios de 

comunicação por sua vez, passam uma imagem comum do tabagismo, aceito socialmente, 

além do real. Cabe aos profissionais da saúde conhecer e compreender todas as informações e 

estratégias essenciais, para que direcionem seus esforços no sentido de motivar os usuários do 

tabaco a abandonarem a dependência. Ao usuário do tabaco, reconhecer que ele precisa ser o 

alvo do processo é o primeiro passo, ou seja, querer abandonar o vício. A UAPS Furtado de 

Menezes se propõe a contribuir com o usuário no sentido de ajudá-lo a abandonar o hábito de 

fumar, através da participação nos grupos de tabagismo, realizados por uma equipe 

multiprofissional capacitada para tal atendimento. Os grupos são desenvolvidos 

semanalmente, às quintas-feiras, das 14:00 às 16:00 na própria UAPS. O telefone para contato 

e inscrição é 32 6907109. E-mail da coordenadora do projeto: geovanabrandao@yahoo.com.br 

Contato: geovanabrandao@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: 'A família na medida': ações sócio-educativas junto às famílias de adolescentes autores 

de ato infracional 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Bruno Bruziguessi Bueno 

Vice-coordenador:   

Equipe: Andréia Cristina De Oliveira, Anna Carolina Soares Dilly, Lívia De Souza Pires Brum 

Resumo: O projeto atua junto ao Centro Socioeducativo de Juiz de Fora, na área de infância e 

adolescência. Serão realizadas ações sócio-educativas junto as famílias dos adolescentes 

acautelados nesta instituição, bem como a articulação com as comunidades e a rede do 

município. 

Contato: brunobruziguessi@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: A MEMÓRIA DA UFJF 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Marcio De Oliveira Guerra 

Vice-coordenador:   

Equipe: Vinicius Faza Paiva 

Resumo: O projeto Memória da UFJF reúne depoimentos de professores (atuais e 

aposentados), funcionários (atuais e aposentados) e ex-alunos que, através de gravação de 

entrevistas, fazem o registro da história oral da instituição e de seus diversos cursos e setores. 

Os depoimentos ficam gravados e são disponibilizados para pesquisadores, historiadores, 

memorialistas, jornalistas e interessados em conhecer a história de uma das mais importantes 

instituições de ensino superior do país. As gravações e edições são feitas na Produtora de 

Multimeios da Faculdade de Comunicação, que funciona de 8 às 18 horas. Contato pelo 

telefone 2102-3681. A relação de pessoas já entrevistadas está disponibilizada no site 

multimeios.ufjf.br. 

Contato: marcio.guerra@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: A sala de espera do ambulatório de Triagem em Endocrinologia como modelo e 

levantamento de questionamentos para consulta médica 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Christianne Toledo De Souza Leal 

Vice-coordenador: Danielle Guedes Andrade Ezequiel  

Equipe:  

Resumo: O projeto intitulado: A sala de espera do ambulatório de Triagem em Endocrinologia 

como modelo e levantamento de questionamentos para consulta médica tem como objetivo 

principa: Acolher e educar os pacientes na sala de espera para consulta de especialidade. O 

método utilizado para acolhimento aos pacientes que serão atendidos no ambulatório de 

Triagem SUS no HU CAS às terças feiras no período da tarde será principalmente uma 

exposição do aluno (bolsista) que chegará mais cedo no dia do ambulatório, levará material 

didática (cartilhas já feitas pela equipe da Dra Mônica Barros- atual chefe da disciplina de 

Endocrinologia da UFJF), irá se informar quais os pacientes estão agendados para aquele dia, 

identificará os mesmos na sala de espera. O aluno então, irá se apresentar, fazer uma acolhida 

carinhosa, oferecer ajuda e dar palestras sobre diversos assuntos da área de Endocrinologia 

além de expor os vídeos educativos na televisão do setor. Estes vídeos serão feitos aos poucos 

de acordo com as dúvidas e necessidades dos pacientes. O público alvo são os pacientes que 

estão aguardando para serem consultados no HU CAS, esta que pode demorar muitos meses, 

devido a grande demanda da Endocrinologia. 

Contato: christianneleal@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: A tutela jurídica da pessoa com deficiência 

Unidade: FAC DE DIREITO 

Coordenador: Aline Araujo Passos 

Vice-coordenador: Raquel Bellini De Oliveira Salles  

Equipe:  

Resumo: O presente projeto tem por objeto o estudo da tutela jurídica da pessoa com 

deficiência, propondo-se a analisar a respectiva normativa constitucional, internacional e 

infraconstitucional, e a debater sua adequação, aplicação e efetividade na experiência 

brasileira. 

O estudo proposto partirá de uma compreensão desestigmatizante e inclusiva da pessoa com 

deficiência, na perspectiva do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), buscando 

identificar meios e mecanismos de concretização de seus direitos fundamentais. 

A compreensão jurídica do tema com grupo selecionado de discentes será realizada 

paralelamente a visitas a institutos e organizações destinados a acolher as pessoas com 

deficiência, a fim de assegurar a construção cooperativa de sistema de assessoramento 

jurídico da pessoa com deficiência. 

O assessoramento será realizado no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito, por 

meio de atendimento presencial, permitindo  a criação de Núcleo de Apoio Jurídico à Pessoa 

com Deficiência, no âmbito do qual poderão ser desenvolvidas outras iniciativas que 

contemplem aludida proteção. 

Busca-se, enfim, a criação de sistema de assessoramento jurídico pautado na reciprocidade a 

ser estabelecida com a sociedade, com vistas a permitir o conhecimento e a possível tutela dos 

direitos da pessoa com deficiência.  

Contato: aline.passos@ufjf.edu.br   

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Abordagem não farmacológica na prevenção e tratamento das doenças 

cardiovasculares: conscientização e orientação dos pacientes e seus acompanhantes do 

HU/UFJF 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Arise Garcia De Siqueira Galil 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Resumo 

Fundamentação teórica: As doenças cardiovasculares possuem alta prevalência e tendência ao 

crescimento diante do envelhecimento populacional e persistência de hábitos inadequados. 

Elas são a principal causa de morte no Brasil. A identificação dos fatores de risco de maior 

prevalência populacional permitiu o conhecimento de formas de prevenção dessas doenças. 

Assim, programar medidas de promoção da saúde por profissionais da área é necessário para 

alcançar uma redução na incidência dessas doenças e suas complicações, reduzindo a 

morbimortalidade associada a elas, que atualmente é muito elevada. O diagnóstico precoce 

dessas condições é essencial para o correto manejo da doença e para evitar a evolução às 

formas mais graves, tanto como a associação de uma terapia não farmacológica ao tratamento 

convencional, com mudanças para hábitos de vida saudáveis. Sendo o estudo da prevalência, 

incidência e dos fatores etiológicos necessários para a tomada de medidas na abordagem 

terapêutica e nas medidas profiláticas. Objetivos: Conscientizar pacientes e acompanhantes do 

Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(HU/UFJF) acerca das doenças cardiovasculares, com ênfase na promoção de ações que visem 

a prevenção primária e secundária por meio da adesão de hábitos de vida saudáveis. Além 

disso, buscar ter uma abordagem adequada preventiva e epidemiológica da população de Juiz 

de Fora e região e, assim, poder conhecer a prevalência e a incidência locais das doenças 

cardiovasculares. Metodologia: Serão realizadas palestras explicativas semanais sobre as 

doenças cardiovasculares antes do início dos atendimentos dos ambulatórios do Serviço de 

Cardiologia do HU/UFJF, buscando ter uma linguagem acessível ao paciente, para que facilite 

sua compreensão. Serão utilizados também recursos audiovisuais. Tudo isso tem a intenção de 

estimular o esclarecimento de dúvidas, aumentar o conhecimento acerca das doenças 

cardiovasculares e possibilitar a troca de experiências entre pacientes e acompanhantes. Além 

disso, durante as atividades, os pacientes serão classificados de acordo com escores de risco 

cardiovascular, para melhor rastreio dessas doenças. Posteriormente, os dados obtidos 

poderão gerar projetos científicos e contribuição para obter dados epidemiológicos sobre 

doenças cardiovasculares. Público-alvo: Pacientes e acompanhantes que frequentam o Serviço 

de Cardiologia do HU/UFJF. Local de realização: Sala de espera do ambulatório do Serviço de 

Cardiologia do HU/UFJF, no período da manhã e da tarde. Horário de Execução: de 7 horas às 

17 horas, semanalmente. 

Contato: galilarise@gmail.com 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Ações integradas de saúde bucal aos pacientes em UTI 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Maria Das Gracas Afonso Miranda Chaves 

Vice-coordenador: Jose Fabri Junior  

Equipe: Ana Carla Campos, Gisele Maria Campos Fabri, Henrique Duque De Miranda Chaves 

Netto 

Resumo: A odontologia fundamentada na promoção de saúde colabora com o 

restabelecimento da saúde geral e melhora na qualidade de vida. A inserção do cirurgião-

dentista na equipe multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva enfatiza a manutenção da 

integralidade do paciente, não só para tratar o problema que o levou à internação, mas 

também para cuidar de eventuais doenças bucais que podem ser prejudiciais para sua 

recuperação e prognóstico. Este projeto de extensão  enfatiza a inserção do atendimento e 

acompanhamento odontológico de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. 

Desta forma, visa proporcionar melhor abordagem clínica odontológica, ressaltando a 

importância dos cuidados bucais necessários, seja na prevenção ou tratamento de processos 

inflamatórios e  infecciosos bucais identificados.  A doença odontológica pode ter repercussão 

sistêmica, agravando o estado geral do paciente e dificultando sua recuperação. As 

complicações sistêmicas decorrentes das alterações bucais podem implicar em  tempo 

adicional de hospitalização, gerando mais custos.  O objetivo deste projeto é incluir o paciente 

internado em UTI nos cuidados odontológicos.Os pacientes da Unidade de Terapia Intensiva da 

Unidade Coronariana do Hospital Particular Albert Sabin, Juiz de Fora, MG, Brasil, serão 

tratados de acordo com o protocolo específico que envolve uma abordagem inicial para 

avaliação do estado sistêmico do paciente (prontuário) e exame clínico da condição bucal. 

Serão examinados os tecidos moles e duros da complexo maxilomandibular.A seguir será 

elaborado um plano de tratamento individual determinado em conjunto com o médico 

intensivista e equipe multiprofissional. Os pacientes recebem os cuidados já preconizados para 

cada doença bucal  identificada com adequações para a condição sistêmica em que se 

encontra. O tratamento incluirá desde cuidados de profilaxia e hidratação bucal até 

procedimentos mais complexos como exodontias e drenagem de abscessos. Adicionalmente, 

este projeto cria espaço de ensino, assistência e pesquisa para o discente, estimula a interação 

multiprofissional, contribuindo para sua formação profissional. 

Contato: duque05@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO À LACTENTES COM RISCO 

PARA ALTERACOES NO DESENVOLVIMENTO 

Unidade: FACULDADE DE FISIOTERAPIA 

Coordenador: Jaqueline Da Silva Fronio 

Vice-coordenador: Paula Silva De Carvalho Chagas  

Equipe: Kátia Da Costa Pereira 

Resumo: O presente projeto tem por objetivo principal oferecer acompanhamento e 

atendimento fisioterapêutico especializado a lactentes (0 a 2 anos) que apresentam alterações 

e/ou atrasos em seu desenvolvimento motor. Inicialmente, são realizadas avaliações nos 

lactentes encaminhados pelos profissionais ou serviços de saúde para identificar os casos que 

necessitam iniciar o atendimento fisioterapêutico especializado.  Também são realizadas 

visitas domiciliares e é feito um trabalho com a família de modo a auxiliá-la a entender melhor 

o quadro e o tratamento, sendo realizadas orientações que permitam que a família ofereça os 

estímulos e oportunidades adequadas  para o desenvolvimento do potencial individual 

máximo de cada lactente. Os atendimentos são realizados no ambulatório de fisioterapia 

pediátrica do HU/UFJF, duas a três vezes por semana, com duração de 40 a 50 minutos, de 

acordo com a necessidade de cada lactente. 

Contato: jaqueline.fronio@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ACOMPANHAMENTO, EDUCACAO E PREVENCAO EM DIABETES MELLITUS 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Danielle Guedes Andrade Ezequiel 

Vice-coordenador:   

Equipe: Christianne Toledo De Souza Leal, Claudia Helena Cerqueira Marmora, Jarbas Gaspar 

Filho, Lize Vargas Ferreira, Maria Helena Braga, Natalia De Castro Pecci Maddalena 

Resumo: O diabetes mellitus é uma doença crônica relacionada a graves complicações. O 

cuidado adequado ao indivíduo diabético deve incluir abordagem ampla de caráter 

multidisciplinar. Os principais objetivos do projeto são oferecer assistência integral e 

multidisciplinar, na área de saúde, aos pacientes com diabetes. São realizados além de 

consultas médicas, avaliação por equipe multiprofissional composta de enfermeiro, 

nutricionista, educador físico, psicólogo, farmacêutico, assistente social e fisioterapeuta. Os 

atendimentos são realizados no HU- Dom Orione (CAS), às sextas-feiras, de 7:00 as 11:00 

horas. Além disso, são realizadas outras atividades como reuniões com os participantes do 

projeto sobre temas relacionados ao diabetes mellitus e palestras, em sala de espera, no HU 

Dom Orione. 

Contato: daniezequiel@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: AMBIENTES DA INFÂNCIA E A FORMAÇÃO DE EDUCADORAS DA CRECHE 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Ana Rosa Costa Picanco Moreira 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Este projeto objetiva criar contextos de reflexão coletiva e crítica com as educadoras 

de uma creche pública do município de Juiz de Fora. Adota a abordagem histórico-cultural, 

pautada  no pensamento de Vigotski acerca do desenvolvimento cultural dos sujeitos. Destaca 

a organização espacial como temática problematizada na formação em serviço das educadoras 

da creche.  

Partimos do pressuposto de que o espaço é um elemento pedagógico (AQUINO et al., 2008), 

que não só orienta as práticas educativas, mas, também, é parte delas. Portanto, entendemos 

que a organização espacial se constitui num tema crucial da ação educativa o qual merece ser 

problematizado nos espaços de formação do educador da infância. O educador, junto com as 

crianças, deve planejar e organizar o ambiente da creche a partir do diálogo entre o 

conhecimento científico (teorias do desenvolvimento infantil) e o olhar sensível à realidade 

cultural das crianças.  

O projeto se constitui no desdobramento de pesquisas sobre a temática espacial desenvolvidas 

pela autora (MOREIRA, 1992; MOREIRA, 2011. As ações de formação continuada das  

educadoras serão desenvolvidas numa creche municipal de Juiz de Fora, situada no bairro 

Linhares, com encontros mensais para a realização de oficinas e encontros reflexivos. 

Tais ações poderão contribuir significativamente para a reflexão teórico-prática do trabalho 

pedagógico na creche, tanto  pelas educadoras quanto as estudantes do curso de pedagogia 

envolvidas no projeto, fortalecendo o intercâmbio entre universidade e creche por meio de 

um processo dialógico. 

Contato: ana.moreira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Ambulatório de atenção a crianças e adolescentes com Transtornos do espectro do 

autismo 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Marcia Helena Favero De Souza Tostes 

Vice-coordenador:   

Equipe: Ana Carolina Meneghin Moraes, Cacilda Andrade De Sá, Lesliê Aparecida De Freitas 

Resumo: Este projeto objetiva contribuir para a promoção da atenção à saúde mental de 

crianças e adolescentes que apresentem Transtornos do Espectro do Autismo,  com idade 

entre 0 a 17 anos, encaminhadas após avaliação 

pediátrica, oferecendo avaliação diagnóstica e intervenções terapêuticas, através do 

atendimento interdisciplinar. 

O ambulatório estará localizado no ambulatório de Pediatria do HU/CAS, às sextas-feiras, no 

horário de 07:00 às 11:00 horas. Telefone para informações: 4009-5316. 

Contato: mh_favero@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Amigas da saúde: promoção da saúde  das adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade do bairro Dom Bosco 

Unidade: FACULDADE DE FISIOTERAPIA 

Coordenador: Rayla Amaral Lemos 

Vice-coordenador: Pamela Souza Almeida Silva Gerheim  

Equipe:  

Resumo: Introdução: A literatura aponta os impactos dos determinantes sociais de saúde 

sobre a saúde e qualidade de vida de adolescentes. A exposição continuada e sistemática a 

diversos fatores de risco ou vulnerabilidade podem gerar prejuízos, da mesma forma, 

sistemáticos e que perpetuam consequências negativas ao longo da vida, influenciando a 

saúde, qualidade de vida, autonomia e independência na vida adulta e na sociedade em geral. 

Objetivo: Desenvolver estratégias de promoção da saúde e atuar na prevenção de processos 

de adoecimento no ciclo de vida da adolescente em condição de risco e vulnerabilidade.  

Métodos: Serão convidadas a participar deste projeto adolescentes do sexo feminino, de 13 a 

19 anos, moradoras do Dom Bosco, um bairro vizinho a UFJF que apresenta relevantes 

componentes de risco e vulnerabilidade. Serão desenvolvidas semanalmente nas 

dependências de uma instituição não governamental parceira oficinas educativas com 

temáticas para promoção da saúde, com estratégias participativas e duração de 2 horas.  

Resultados Esperados: Espera-se que as atividades desenvolvidas junto às adolescentes 

promovam o desenvolvimento humano gerando empoderamento e autonomia para o cuidado 

da saúde, fortalecendo fatores de proteção e resiliência frente aos riscos e vulnerabilidade a 

que estão expostas. Espera-se também que as atividades promovam o desenvolvimento dos 

extensionistas para o cuidado ampliado de saúde e enfrentamento dos determinantes sociais 

de saúde estimulando habilidades e competências necessárias ao trabalho profissional de 

saúde no cenário das Políticas Nacionais de Educação e da saúde pública brasileira. 

Contato: raylalemos@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Análise Bioquímica da Saliva: Estratégias de Prevenção 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Priscila De Faria Pinto 

Vice-coordenador: Walkyria Dutra Dias  

Equipe: Ana Carolina Morais Apolonio, Marcelo Silva Silverio 

Resumo: A cárie dentária é uma doença infectocontagiosa de caráter multifatorial que 

apresenta os Lactobacillus acidophilus como marcadores de sua predisposição. Apesar do 

declínio nas últimas décadas, continua sendo um dos maiores responsáveis pela perda 

dentária. O fluxo salivar (FS) e a capacidade tampão da saliva (CTS) são fatores que auxiliam na 

proteção contra o deenvolvimento e evolução desta doença. Além destes, os aspectos sócio 

econômicos, educacionais e comportamentais também influenciam neste percuso. O presente 

projeto visa avaliar a influência sobre dos fatores físico químicos e microbiológicos da saliva 

que predispõe as crianças a experiência de cáries. Não só estas questões biológicas serão 

consideradas mas também aspectos culturais, econômicos e sociais. O conjunto destes dados 

poderão ser aplicados na contrução de políticas de saúde bucal efetivas. A etapa proposta de 

caracterização individual, como a análise microbiológica e físico-química da saliva, 

possibilitarão a identificação de indivíduos com elevado risco de desenvolvimento de cárie 

dentro da cominidade atendida, propiciando o estabelecimento de diagnóstico precoce e 

monitoramento adequado de indivíduos com experiência prévia de cárie. Nossa proposta 

associa o trabalho educacional realizado pela equipe ao longo de 6 meses de trabalho em cada 

escola com os indicadores laboratoriais de predisposição ao aparecimento de cáries para a 

construção de ideias e atividades educacionais de promoção e prevenção em saúde, capazes 

de reduzir o impacto desta doença na infância. 

Contato: priscila.faria@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Aprendendo História Antiga com a Bíblia 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Jorge William Falcao Junior 

Vice-coordenador: Vanessa Soares De Paiva  

Equipe:  

Resumo: Partindo da hipótese de que o livro mais distribuído e consumido no Brasil - a Bíblia - 

costuma ser lido a partir de uma ótica espiritual, sendo negligenciados, muitas vezes, os seus 

aspectos históricos, buscaremos investigar o lugar da religiosidade na formação da consciência 

história dos estudantes dos 6ºs anos dos Colégios de Aplicação brasileiros. No intuito de 

contribuir para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, propomos a 

realização de oficinas histórico-artísticas e a produção de material didático que objetivam 

oferecer às crianças que estão aprendendo História Antiga no Colégio de Aplicação João XXIII 

ferramentas que os capacitem a compreender aspectos sócio-históricos e culturais dos textos 

bíblicos de modo a refletir sobre os temas transversais propostos pelo Parâmetro Curricular 

Nacional (PCN). Também será organizada uma Escola Histórica de Férias com duração de uma 

semana aberta às crianças de Juiz de Fora  com etária de 10 a 12 anos. A fim de oferecer um 

caminho para a aproximação entre a escola e a família, ofereceremos, a partir de Agosto, aos 

responsáveis por crianças matriculadas em escolas de Juiz de Fora, um grupo de estudo 

semanal. Visando contribuir com a formação e o aperfeiçoamento de professores, 

ofereceremos aos graduandos e profissionais da educação, oficinas bimestrais e palestras 

semestrais sobre o uso de fontes no ensino de História Antiga. 

Inscrições em: 

clubehistoricof@gmail.com 

Contato: williamfalcaojr@gmail.com  

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Aprendendo sobre a cefaleia no HU/UFJF: uma abordagem da queixa direcionada aos 

pacientes 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Ana Laura Maciel Almeida 

Vice-coordenador:   

Equipe: Luiz Paulo Bastos Vasconcelos 

Resumo: Devido ao aumento do número de queixas da cefaleia iniciativas têm sido tomadas 

quanto à prevenção do sintoma, às doenças associadas e aos impactos biopsicossociais 

decorrentes da mesma. Programas educativos podem contribuir para a conscientização da 

população quanto aos sinais e sintomas da cefaleia, inclusive favorecendo mudanças 

relacionadas ao tratamento, bem-estar psicológico e reconhecimento precoce do paciente 

com sintomas de risco.  

Objetivos: Conscientizar pacientes do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) acerca da cefaleia, com ênfase no 

reconhecimento precoce de seus sinais de alarme e prevenção da automedicação abusiva.  

Metodologia: Foram realizadas palestras explicativas semanalmente sobre o tema cefaleia 

antes do início dos atendimentos do ambulatório de cefaleia do Serviço de Neurologia, a fim 

de estimular o esclarecimento de dúvidas e a troca de experiências. 

Público-alvo: pacientes e acompanhantes que frequentam o Serviço de Neurologia do 

HU/UFJF. 

Local de realização: Sala de espera do ambulatório de Cefaleia, realizado nas sextas-feiras pela 

manhã no Serviço de Neurologia do HU/UFJF. 

Horário de execução: 7:30h às 12h, semanalmente. 

Contato: analaraneuro@outlook.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Aprendendo sobre a epilepsia: conscientização e orientação dos pacientes e seus 

acompanhantes do HU/UFJF 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Leopoldo Antonio Pires 

Vice-coordenador: Ana Laura Maciel Almeida  

Equipe: Marcelo Maroco Cruzeiro, Thiago Cardoso Vale 

Resumo: A Epilepsia é o mais frequente transtorno neurológico sério, atingindo 50 milhões de 

pessoas no mundo e 40 milhões delas em países em desenvolvimento, com prevalência de 1 a 

3% da população mundial. Sendo historicamente envolvida por preconceitos e estigmas 

sociais, é de suma importância sua abordagem para conscientização e orientação aos que dela 

padecem, para que tais barreiras que limitam os portadores em âmbito pessoal e social sejam 

desconstruídas. 

Objetivos: Promover a popularização das informações acerca da Epilepsia e de aspectos a ela 

relacionados a pacientes que utilizam o Serviço de Neurologia do HU/UFJF e seus cuidadores, 

através de ações educativas semanais. 

Metodologia: Seguindo o modelo utilizado na maioria dos grupos de apoio, serão realizadas 

palestras semanais explicativas sobre os tópicos relativos à Epilepsia, utilizando linguagem 

acessível aos pacientes e acompanhantes, visando sua compreensão e aprendizado. Recursos 

audiovisuais serão utilizados como a exibição de filmes e haverá distribuição de cartilhas 

contendo orientações básicas aos cuidados dos portadores da doença. 

Público-alvo: pacientes portadores de Epilepsia e seus cuidadores que frequentam o Serviço de 

Neurologia do HU/UFJF. 

Local de realização: Sala de espera do Ambulatório de Epilepsia do HU/UFJF 

Horário de Execução: Quinta-feira, semanalmente, de 07h às 12h. 

Contato: leopoldo.pires@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: APRENDER FRANCÊS COM LITERATURA: UMA INTRODUÇÃO À CULTURA LITERÁRIA 

FRANCÓFONA 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Yuri Cerqueira Dos Anjos 

Vice-coordenador:   

Equipe: Maria Lucia Vieira Da Cruz 

Resumo: Objetivos: Propor cursos introdutórios e panorâmicos sobre literatura francesa e 

tornar acessível o conhecimento produzido nas pesquisas em literatura para diversos níveis de 

aprendizado do francês como língua estrangeira (FLE).  

Metodologia: O projeto aliará perspectivas próprias à didática do FLE (interação, comunicação) 

com pespectivas mais tradicionalmente ligadas ao ensino de literatura (exposição, debate de 

ideias, leitura) no intuito de introduzir os alunos à cultura literária francófona de maneira 

dinâmica e interessante.  

Público alvo: Alunos de graduação e pós-graduação, do programa da Terceira Idade, além do 

público externo. 

Oferta do curso: Serão oferecidas, a princípio, 2 turmas, uma de nível básico (sem necessidade 

de conhecimento prévio de francês) e outra de nível intermediário (mínimo de dois anos de 

aprendizado).  

Local : Faculdade de Letras (UFJF) 

Horários e salas: a definir (a partir de 01 agosto de 2017) 

Contato: yuri.anjos@letras.ufjf.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Aprendizagem e Aperfeiçoamento da Natação 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Edson Vieira Da Fonseca Faria 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto aprendizagem e aprefeiçoamento da natação tem oferecido oportunidade 

de crianças, jovens e adultos, preferencialmente residentes no 

entorno do campus, praticarem esta atividade com orientacao adequada. Além da 

oportunidade de aprenderem a nadar ou de melhorar esta habilidade 

o projeto busca estimular a adocao de habitos saudaveis e a boa convivencia social. Para os 

acadêmicos do curso de Educação Física o projeto oferece 

oportunidade de exercitar habilidades docentes, sob supervisão, em uma área de atuação 

profissional. 

Contato: edson.faria@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: APROFUNDAMENTO NAS ARTES CIRCENSES 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Adriane Silva Tomaz 

Vice-coordenador: Frederico Marcelo Crochet  

Equipe:  

Resumo: Esse projeto, oferece a oportunidade de aprofundamento do estudo das artes 

circenses para crianças, adolescentes e adultos. São oferecidas duas aulas semanais para cada 

turma de segunda à sexta feira nos turnos da manha, da tarde e da noite. As atividades 

desempenhadas pelos bolsistas são orientadas e acompanhadas pelo coordenador do Projeto. 

O ingresso de participantes no projeto é feito através de sorteio publico divulgado em edital e 

aberto a toda comunidade  de Juiz de Fora. 

Contato: adrianetomaz@ig.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: As Redes Sociais e a Expansão do Conhecimento Médico – Casos Clínicos  Semanais 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Marcio Jose Martins Alves 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Esse projeto consiste em selecionar casos clínicos em Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do município de Juiz de Fora e transformá-los em questões, as quais serão apresentadas 

em um dos meios de comunicação mais utilizados: Redes Sociais. 

Produziríamos uma página no Facebook e divulgaríamos para diversos estudantes da área da 

saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entre outras faculdades. Através dela nós 

apresentaríamos os casos em forma de questões e, posteriormente, na mesma semana 

faríamos a exposição das respostas junto a uma breve descrição do processo fisiopatológico da 

doença e da conduta do profissional da saúde. Dessa forma, esse projeto atuaria disseminando 

conhecimentos para, principalmente, os estudantes de medicina que os utilizarão no futuro 

exercício de sua profissão, entre outros objetivos. 

Além disso, abriríamos espaços para críticas e sugestões através de formulários digitais, 

visando sempre aperfeiçoar o projeto e garantir que as metas estão sendo alcançadas. 

Contato: marcio.alves@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Assessoria Contábil em Apoio ao Trabalho Autogestionário e à Educação Ambiental no 

Programa Recicla UFJF. 

Unidade: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenador: Angelino Fernandes Silva 

Vice-coordenador: Mariana Camilla Coelho Silva Castro  

Equipe:  

Resumo: Este projeto de extensão, integra o Programa de Extensão – RECICLA UFJF: NÚCLEO 

DE APOIO AO TRABALHO AUTOGESTIONÁRIO E À EDUCAÇÃO AMBIENTAL – e possui diversas 

áreas envolvidas. O objetivo principal deste projeto de extensão é fortalecer a Associação 

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

proporcionando a associação a regularidade fiscal e administrativa a fim de promover o acesso 

aos programas de benefícios e distribuição de renda tais como Programa Pró Catador, uma 

fonte de recursos financeiros junto ao governo federal, cujos objetivos podem contribuir para 

o avanço do grupo, ou o Bolsa Reciclagem no âmbito estadual. Em curto prazo o objetivo é 

regularizar a associação, e no longo prazo fortalecer a entidade, considerando o princípio 

contábil da continuidade, em busca da eficiência da instituição e da melhoria da renda aos 

seus associados e associadas. Os empreendimentos de economia solidária, assim como 

quaisquer outras entidades, sejam públicas ou privadas, tem necessidade de informações 

geradas pela contabilidade para a tomada de decisão e acompanhamento da gestão. 

Atualmente tem-se uma estimativa de 124 pessoas que obtém renda e sustento a partir do 

trabalho desenvolvido na ASCAJUF, sendo direta ou indiretamente. Os trabalhadores 

vinculados à Associação dependem economicamente da catação de resíduos, para eles (elas) 

além de trabalho o resíduo representa renda. Proporcionar maior eficiência no longo prazo 

para empreendimentos de economia solidária (EES) é um desafio, que se espera com este 

projeto ser alcançado. Aos discentes e às discentes bolsistas espera-se proporcionar atividades 

que assegurem uma formação interdisciplinar, que permita a sensibilização aos problemas 

sociais, ampliação da visão econômica, desperte a capacidade gerencial e de articulação, e 

permita a aproximação do mundo acadêmico com a realidade, fazendo com que o discente 

identifique que há uma necessidade de atuação diferenciada de acordo com as necessidades 

especificas de cada usuário da informação contábil. 

Contato: angelino.fernandes@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Assessoria Técnica em Arquitetura, Urbanismo e Mediação aos moradores em situação 

de remoção na beira da Via São Pedro 

Unidade: FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Coordenador: Leticia Maria De Araujo Zambrano 

Vice-coordenador: Fernando Guilhon De Castro  

Equipe: Fabricio Rezende Fontenelle 

Resumo: A Assessoria Técnica em Arquitetura, Urbanismo e Mediação aos moradores em 

situação de remoção às margens da Via São Pedro constitui uma parceria entre alunos e 

professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Faculdade de Direito e moradores da 

beira (antiga beira do córrego São Pedro, como são identificados). O projeto tem como 

objetivo auxiliar os moradores afetados pelo projeto da BR 440, no bairro São Pedro, em Juiz 

de Fora, em suas negociações pela permanência no local, o que envolve estudos de projetos e 

medição. Essa demanda, surgida no segundo semestre de 2016, durante a disciplina de Projeto 

Arquitetônico e Urbanístico V, iniciou ações de oferta de assessoria técnica arquitetônica e 

jurídica sem necessitar intermédio de órgãos públicos para realização de tal atendimento. 

Desta maneira, o presente projeto apresenta a continuação desse trabalho, estendendo o 

programa à todas as famílias afetadas por esse processo, as quais receberam cartas de 

desapropriação. Pretende-se, através da assessoria, o estímulo ao aumento da autonomia 

individual e coletiva da comunidade, de maneira que a própria consiga organizar e administrar 

suas demandas a fim de satisfazê-las. 

Contato: leticia.zambrano@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ASSISTÊNCIA À SAÚDE FUNCIONAL DO TRABALHADOR COM DISTÚRBIOS 

OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO. 

Unidade: FACULDADE DE FISIOTERAPIA 

Coordenador: Eduardo De Castro Assis 

Vice-coordenador: Vanusa Caiafa Caetano  

Equipe:  

Resumo: O projeto tem como objetivo prestar assistência fisioterapêutica a  indivíduos com 

quadro de distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho (DORT). As DORTs estão 

entre as três causas mais prevalentes de adoecimento dos  trabalhadores e  representam um 

importante custo social e previdenciário. Os atendimentos são realizados nas dependências da 

FacFisio, em horário diurno mediante agendamento e referencia. São eleitos para assistência, 

avaliação e tratamento os trabalhadores afastados ou não de suas atividades laborais que 

apresentam síndromes miofasciais compatíveis com as DORTs ou doenças classificadas dentro 

do CID-10 nos grupos M e G. Esperamos contribuir para minimizar os agravos e os déficits 

funcionais além de promover dentre os acadêmicos maior aproximação com estes quadros 

clínico-funcionais, bem como produzir conhecimentos relativo às terapias envolvidas no 

processo de recuperação físico-funcional dos trabalhadores. Na atualidade, as DORTs são 

reconhecidamente de difícil gerenciamento por parte dos profissionais e equipes de 

assistência à saúde do trabalhador. Contato: eduardo.assis@ufjf.edu.br 

Contato: eduardo.assis@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: RELAÇÃO ENSINO /SERVIÇO 

Unidade: FACULDADE DE FARMÁCIA 

Coordenador: Maria Helena Braga 

Vice-coordenador: Rouzeli Maria Coelho Pereira  

Equipe: Juliana Marques Martins, Katiuska Rodrigues Alves Persons, Marcelo Silva Silverio, 

Raquel Leite Macedo, Roberto Carvalho Rezende, Viviane Bastos Rodrigues 

Resumo: A educação em saúde constitui conjunto de saberes e práticas orientados para a 

prevenção de doenças e promoção da saúde onde o conhecimento produzido no campo da 

saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, atinge o cotidiano das pessoas. Neste 

contexto, a Assistência Farmacêutica (AF), área crítica da saúde onde a falta de medicamentos 

e/ou uso irracional comprometem o resultado dos tratamentos e a qualidade do atendimento, 

também compreende ações de educação permanente dos profissionais de saúde, pacientes e 

comunidade para promover, proteger e recuperar a saúde, individual e/ou coletiva, 

objetivando o acesso, uso racional, conservação, acompanhamento e avaliação da utilização 

dos medicamentos. A OMS estimula o desenvolvimento de atividades que mudem paradigmas 

na AF e o farmacêutico, ao participar de forma integrada nas equipes de saúde, assegura 

acesso aos medicamentos com segurança, eficácia e resolubilidade da atenção, conforme 

diretrizes da Estratégia de Saúde da Família, Política Nacional de Medicamentos e de 

Assistência Farmacêutica. A UFJF coordena e apóia atividades extensionistas e elaborou este 

programa, de forma articulada entre a Faculdade de Farmácia e Secretaria Municipal de Saúde, 

visando atender dispositivos das diretrizes curriculares (DCN-2002). Vale lembrar que esta 

parceria acontece desde de 2004 pretendendo sempre avançar na reorientação da AF.  

Contato: maria.helena@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Assistência farmacológica e orientação nutricional a idosos diabéticos 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Sharlene Lopes Pereira 

Vice-coordenador: Marize Aparecida Bastos Freesz  

Equipe:  

Resumo: O objetivo deste projeto consiste em prestar assistência em relação ao uso de 

medicamentos e dar orientações nutricionais aos idosos diabéticos da Fundação Espírita João 

de Freitas. O projeto será desenvolvido com alunos do curso de Medicina e Nutrição, que irão 

acompanhar a coordenadora do projeto nas visitas matinais à referida Fundação. 

As orientações serão discutidas com a equipe responsável pelo cuidado dos idosos e com os 

próprios idosos diabéticos, tais como o uso correto dos medicamentos, restrições alimentares 

e receitas apropriadas. 

Contato: sharlene.pereira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Assistência nutricional aos idosos integrantes do Ambulatório de Geriatria do Hospital 

Universitário-Universidade Federal de Juiz de Fora 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Ana Paula Boroni Moreira 

Vice-coordenador: Ana Livia De Oliveira  

Equipe: Mário Flávio Cardoso De Lima 

Resumo: Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para manter e/ou recuperar a 

saúde e prevenir algumas doenças. Nesta perspectiva, surge o referido projeto que se 

desenvolverá a partir de junho de 2017 no Ambulatório de Geriatria do Hospital Universitário-

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os acadêmicos de nutrição participantes do 

projeto de extensão universitária “Assistência nutricional aos idosos integrantes do 

ambulatório de Geriatria do Hospital Universitário-Universidade Federal de Juiz de Fora” 

realizarão atividades assistenciais e educativas na área da nutrição a grupos e indivíduos 

integrantes do Ambulatório, conforme demanda do mesmo. As ações assistenciais serão 

desenvolvidas através de triagem nutricional, avaliação do estado nutricional (avaliação 

dietética e de medidas antropométricas e de composição corporal) e aconselhamento 

nutricional aos idosos. As ações educativas serão oferecidas tanto aos idosos quanto aos seus 

familiares e cuidadores, com o objetivo de conscientizá-los sobre as necessidades de um idoso 

no processo saúde-doença. Serão desenvolvidas atividades, tais como: sala de espera, oficinas 

e palestras com temas diversos na área da nutrição. Grupos de discussão entre discentes, 

nutricionista, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e docentes também serão 

realizados periodicamente. 

Contato: analivia.oliveira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS VIVENDO COM TUBERCULOSE E ASSISTIDAS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE JUIZ DE FORA- MG 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Girlene Alves Da Silva 

Vice-coordenador: Angelica Da Conceicao Oliveira Coelho  

Equipe: Julia Borges Figueiredo, Renata Antonaccio, Érika Andrade E Silva 

Resumo: Este projeto de extensão universitária tem o objetivo de realizar ações de vigilância e 

controle da tuberculose, nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Juiz de Fora- 

MG. Estas ações se estabelecerão por meio de atividades que contemplam consultas de 

enfermagem, visitas domiciliares, atividades educativas com a equipe de saúde (educação 

permanente) e comunidade e também atividades gerenciais. Por meio destas ações, espera-se 

contribuir para melhoria dos indicadores epidemiológicos referentes a tuberculose no 

município, como também auxiliar no cumprimento da responsabilidade social da UFJF junto 

aos serviços de APS do município de Juiz de Fora. 

Contato: girleneas@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Atenção às Crianças Portadoras de Bexiga Neurogênica e Disfunção do Trato Urinário 

Inferior 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: José Murillo Bastos Netto 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Os distúrbios miccionais encontrados na infância são vários. Dentre os principais 

podemos destacar a enurese noturna, a disfunção do trato urinário inferior (DTUI) e a bexiga 

neurogênica. Crianças que perdem urina (incontinência) durante o dia têm baixa auto-estima, 

sentimento de inferioridade, e menor tendência a demonstrar atitudes positivas, além de 

menos paciência e tolerância do que aquelas que não perdem urina. Uma pesquisa com 

crianças de uma escola mostrou que “urinar nas calças” é um dos mais catastróficos eventos 

que ocorrem na vida de uma criança. Esta perda urinária é denominada de disfunção do trato 

urinário inferior. A DTUI é mais evidenciada em meninas entre os 3 e os 7 anos de idade e, 

além da incontinência urinária diurna é caracterizada clinicamente por polaciúria, urgência 

miccional ou por esvaziamento vesical infrequente, numa fase em que a criança já completou 

o seu treinamento miccional e na ausência de infecção urinária. Na tentativa de reter a urina 

na bexiga e evitar a perda urinária, a criança tende a contrair a musculatura pélvica 

propositadamente, o que gera um ambiente de alta pressão vesical, favorecendo a infecção 

urinária, hidronefrose e consequente lesão renal. Atualmente a DTUI é a maior causa de 

infecção urinária em crianças acima de 2 anos de idade. 

A bexiga neurogênica ocorre em pacientes com lesão neurológica, sendo a maioria dos casos 

por disrafismo espinhal, sendo a mielomeningocele o tipo mais frequente. Essas crianças 

normalmente possuem lesões em outros órgãos e sistemas, principalmente o neurológico, 

osteomuscular e gastrointestinal (constipação intestinal e/ou encoprese). Crianças com 

disfunção vesical neurogênica têm risco elevado de infecção urinária de repetição e de 

deteriorização da função renal se não tratadas adequadamente, além de em grande parte dos 

casos apresentarem incontinência urinária associada. Portadores desse tipo de patologia 

geralmente têm uma qualidade de vida prejudicada devido suas condições físicas e necessitam 

de suporte médico multidisciplinar. 

Contato: jose.murillo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Atenção odontológica a paciente radioterápico 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Marcos Vinicius Queiroz De Paula 

Vice-coordenador:   

Equipe: Neuza Maria Souza Picorelli Assis, Rosangela Almeida Ribeiro 

Resumo: O Projeto tem como objetivo adequar o meio bucal de pacientes diagnosticados com 

neoplasia na região de cabeça e pescoço pré-tratamento radioterápico de forma a diminuir a 

ocorrência de efeitos imediatos como xerostomia e mucosite durante o tratamento 

radioterápico; eliminar fontes de infecções intrabucais que venham a provocar tardiamente a 

osteoradionecrose; instituir um programa de prevenção oral junto aos pacientes de forma a 

criem o hábito de escovação dental, uso do flúor e fio dental; prevenir a instalação da cárie de 

radiação decorrente da diminuição do fluxo salivar, aumento da microflora e baixa da 

imunidade do paciente; acompanhar os pacientes durante o tratamento radioterápico, 

aliviando os sintomas orais decorrentes e acompanhar os pacientes no pós-tratamento 

radioterápico até que os efeitos desapareçam. O atendimento será realizado as 2ª, 4ª e 5ª-

feiras, a partir de 16 h, na Faculdade de Odontologia da UFJF. De livre demanda, os pacientes 

poderão marcar horário de atendimento e tirar dúvidas pelo telefone 2102.3863 de 2ª a 6ª-

feira de 08 as 11h. 

Contato: queirozdepaula@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ATENDIMENTO E TRATAMENTO A PACIENTES COM DEFORMIDADES DENTOFACIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Eduardo Stehling Urbano 

Vice-coordenador:   

Equipe: João Paulo Marinho De Resende, Maria Leticia N Pamplona Corte Real 

Resumo: As deformidades dentofaciais são modificações que acometem o crescimento dos 

ossos do crânio ocasionando assimetria facial, defict e incompetência funcional mastigatória, 

desordens temporomandibulares, maloclusão, comprometimento psicossocial, 

comprometimento na deglutição, respiração e fonação. 

O objetivo deste projeto é atender pacientes portadores de deformidades dentofaciais. Será 

realizado o assessoramento no planejamento e no preparo ortodôntico-cirúrgico seguido pela 

cirurgia ortognática executada pela equipe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e hospitais 

conveniados ao SUS mediante encaminhamento. Após a cirurgia, os pacientes serão 

encaminhados para acompanhamento pós operatório no ambulatório de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial do HU/UFJF. 

Contato: esurss@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR A PORTADORES DE OBESIDADE E SÍNDROME 

METABÓLICA 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Danielle Guedes Andrade Ezequiel 

Vice-coordenador: Christianne Toledo De Souza Leal  

Equipe: Daniela Oliveira Melo, Lize Vargas Ferreira, Rogerio Baumgratz De Paula 

Resumo: O projeto "Atendimento Multidisciplinar ao Paciente Portador de Obesidade e 

Síndrome Metabólica" tem por objetivo 

fornecer amplo suporte ao paciente obeso através de atendimento multiprofissional. A equipe 

acompanha cada caso fornecendo orientações não farmacológicas e farmacológicas para o 

tratamento do indivíduo obeso,com foco nas mudanças de hábitos  visando melhoria na 

qualidade de vida e prevenção de futuras complicações. 

Contato: daniezequiel@hotmail.com  
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Área temática: Saúde 

Título: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NAS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

SAÚDE 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Elita Scio Fontes 

Vice-coordenador: Angelica Da Conceicao Oliveira Coelho  

Equipe:  

Resumo: Acredita-se que para educar as crianças e promover a saúde das mesmas, também é 

preciso orientar suas famílias. Juiz de Fora, embora seja considerada a quarta  cidade mais 

populosa do estado de Minas Gerais, como toda cidade  grande padece dos males que afligem 

o Brasil: exclusão social, pobreza, desemprego e subemprego, doenças carenciais, baixa 

qualidade de vida de uma boa parcela de sua população, violência etc. Na tentativa de 

minimizar estas mazelas, algumas atividades para promoção da saúde que visam melhorar a 

qualidade de vida da população estão sendo desenvolvidas por acadêmicos do curso 

Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora com pais e responsáveis pelas crianças 

assistidas pela Pastoral da Criança. Neste contexto, esse trabalho tem como objetivo facilitar o 

acesso de informações às famílias, para que desta forma possam assumir atitudes saudáveis e, 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida. São realizadas palestras educativas com 

distribuição de folhetos e impressos educativos, dinâmicas e dramatizações sobre diversos 

temas como febre amarela, hábitos de vida saudável, vacinação, meio ambiente, higiene bucal, 

pediculose, gentileza e cuidado com idosos, prevenção de acidentes, álcool e droga, dengue, 

relacionamento, dentre outros.   

Essas atividades educativas promotoras de saúde, voltadas para os pais e/ou responsáveis, 

representam importantes ferramentas, se considerarmos que pessoas bem informadas têm 

mais possibilidades de participar ativamente na promoção do seu bem-estar e de seus filhos.  

Contato: elita.scio@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Avaliação dos parâmetros cardiovasculares da comunidade circulante do campus da 

UFJF para identificação precoce da Pré-Hipertensão e Hipertensão 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Maria Aparecida Esteves Rabelo 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: A aferição da pressão arterial da população que frequenta a UFJF nos finais de 

semana com objetivo de  identificar precocemente o aparecimento de alterações dos níveis 

pressóricos que indique a possibilidade de hipertensão e orientar a procura de um especialista. 

Além de promover a integração dos alunos da enfermagem com uma das principais práticas da 

atenção básica. De acordo com pesquisa apresentada na VII Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial, a pré-hipertensão associa-se a maior risco de desenvolvimento de hipertensão arterial 

sistêmica o qual acomete 32,5% da população (cerca de 36 milhões de pessoas). 

Contato: maerabelo@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: BRINCANDO E APRENDENDO SAÚDE 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Elita Scio Fontes 

Vice-coordenador: Angelica Da Conceicao Oliveira Coelho  

Equipe:  

Resumo: A assistência à saúde da criança se modificou durante as últimas décadas, 

principalmente devido ao entendimento das crianças como indivíduos únicos, com 

necessidades e capacidades específicas. Essas modificações também atingiram os objetivos da 

assistência à criança, que antes focalizavam o tratamento de doenças e que passaram, então, a 

enfatizar sua prevenção e a promoção da saúde. Dessa forma, os profissionais de Enfermagem 

não só participam da assistência ocasional às crianças durante uma enfermidade aguda, como 

também são responsáveis pela prestação de assistência compreensiva e global, que procura 

atender às necessidades das crianças sadias e de suas famílias. Com o objetivo de utilizar o 

conhecimento construído na Universidade para uma melhor articulação entre educação e 

saúde, é desenvolvido por acadêmicos do Curso de Enfermagem um trabalho educativo que 

visa desenvolver o interesse das crianças para assuntos relacionados à saúde, e ensinar a 

prática de hábitos saudáveis. Esse projeto teve início em 2006 e já foi desenvolvido em 

diferentes escolas municipais. Estamos propondo agora seu desenvolvimento em diferentes 

unidades da Pastoral da Criança. Serão realizados encontros nos quais se utilizarão métodos 

que alcançam a atenção das crianças como fantoches, cartazes, apresentações teatrais, 

músicas, dramatizações, desenhos dentre outros, já que esses constituem meios prazerosos de 

aprendizagem. Dentre os temas  abordados estão: febre amarela, hábitos de vida saudável, 

vacinação, meio ambiente, higiene bucal, pediculose, gentileza e cuidado com idosos, 

prevenção de acidentes, álcool e drogas, dengue, relacionamento etc. Nossa experiência 

prévia nos mostra que as crianças são sempre receptivas, demonstram interesse pelos 

encontros e expressam conhecimento sobre assuntos já abordados. Ações desse tipo reforçam 

o elo entre os profissionais de saúde e a comunidade. A promoção da saúde não ocorre de 

forma aleatória, sem estudo, sem embasamento e muito menos sem a integração com outras 

categorias profissionais, o que demonstra o papel da Enfermagem em criar e fundamentar 

suas ações e em promover uma relação dialógica entre universidade e sociedade permitindo a 

troca de saberes. 

Contato: elita.scio@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: CALOURO SOLIDÁRIO 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Ivana Lucia Damasio Moutinho 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto visa sensibilizar os ingressantes da FAMED a trabalharem com a 

solidariedade, deixando de lado o temível modelo de trotes violentos, ainda comuns na 

sociedade universitária brasileira. A arrecadação de donativos alimentares, de limpeza, higiene 

pessoal, livros e brinquedos, além do estímulo às doações de sangue e de medula óssea, os 

afastam da violência e/ou dos constrangimentos utilizados no passado para “brindar” com o 

“calouro” sua chegada à universidade. essa será a 12ª edição de um "trote"solidário, 

humanistico e favorável à construção de um futuro médico voltado às necessidades da 

sociedade. Os veteranos, que sao os coordenadores dos calouros nesse projeto, aprendem a 

trabalhar com a orientação, estímulo à conquista e muitas doações, além de aprimorar 

trabalho em equipe e liderança. 

Contato: ivana.moutinho@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Câmara Mirim: formando os novos cidadãos de Juiz de Fora 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Christiane Jalles De Paula 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: A Câmara Mirim é um projeto que busca dialogar com a sociedade civil do município 

– neste caso específico representada pelas escolas de ensino fundamental – a fim de estimular 

a cultura democrática e a participação política e cidadã. Em parceria com a Câmara Municipal 

de Juiz de Fora, são dois os seus objetivos: promover a educação para a cidadania de jovens 

adolescentes, alunos de escolas públicas e privadas do município, a partir da reflexão sobre o 

papel do poder legislativo municipal, e estimular a participação política desses estudantes, a 

partir do debate de questões relevantes para a sociedade juiz-forana, observando-se os 

princípios da democracia. O público-alvo é de estudantes dos dois últimos anos do ensino 

fundamental de escolas das redes públicas e privadas, na faixa etária 13 a 15 anos. O projeto é 

realizado nas escolas selecionadas, onde são feitos encontros quinzenais para discussão e 

confecção de propostas, que serão apresentadas no final dos trabalhos. A Câmara Mirim é 

organizada em duas etapas: 

 • na primeira, serão promovidas a capacitação dos estudantes e a discussão, por eles, do 

tema e subtemas da Câmara Mirim;  

• na segunda, as propostas aprovadas na primeira etapa serão discutidas, aprovadas e 

priorizadas a fim de comporem o documento final da Câmara Mirim. 

Contato: christianejalles@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Câncer de Colo de Útero: uma abordagem de conscientização e orientação dos usuários 

do HU/UFJF. 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Luciano Fernandes Loures 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O câncer de colo de útero é uma doença de desenvolvimento lento que pode ser 

assintomático nas fases iniciais e apresenta pico de incidência em mulheres entre 45 e 50 anos 

de idade. Relaciona-se com a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), a qual estima-se que 

cerca de 80% das mulheres sexualmente ativa irão adquirir ao longo da vida. No Brasil é o 

terceiro câncer mais incidente na população feminina, com taxas de incidência e mortalidade 

muito elevadas se comparadas à de países com programa de prevenção bem estruturado. 

Essas taxas podem ser reduzidas através da detecção e rastreamento de lesões precursoras de 

câncer realizadas no exame citopatológico.  

Objetivo: O projeto tem como objetivo conscientizar as usuárias do HU/UFJF acerca da 

magnitude do câncer de colo de útero, enfatizando a importância do exame de rastreamento 

precoce e outros métodos preventivos. 

Metodologia: Haverá a realização de palestras explicativas e lúdicas, com ênfase em uma 

linguagem acessível e ilustrada por recursos audiovisuais a serem produzidos.  

Público-alvo: O projeto tem como público-alvo pacientes e acompanhantes que frequentem a 

sala de espera do segundo andar do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de 

Fora unidade Dom Bosco (HU/UFJF Dom Bosco). 

Local de realização: Sala de espera dos ambulatórios localizados no segundo andar do HU/UFJF 

Dom Bosco. 

Horário de execução:as orientações ocorrerão duas vezes por semana em dias distintos nos 

horários de 07h às 11h e de 13h às 16h. 

Contato: luciano.loures@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Capoeirando no João 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Monica Rodrigues Maia De Andrade 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto de Extensão Capoeirando no João tem como principal objetivo possibilitar 

aos alunos da graduação em Educação Física (bolsistas) e aos alunos beneficiados pelo projeto 

de extensão o contato e o estudo desta expressão e manifestação artístico-cultural de origem 

afro-brasileira, buscando novas possibilidades e sentidos para o movimento corporal através 

da prática da capoeira. Serão oferecidas 4 turmas no espaço do Colégio de Aplicação João 

XXIII, abrangendo todos os anos escolares do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 

de Jovens e Adultos do C.A. João XXIII, bem como a comunidade de um modo geral. Além 

disso, buscar-se-á parcerias com Creches Municipais para o trabalho com oficinas de capoeira 

na educação infantil. As aulas que acontecem nas dependências Colégio de Aplicação João 

XXIII ocorrem no horário do extra turno, 2 vezes por semana nas dependências do C.A.João 

XXIII. Já as aulas que acontecem nas creches municipais acontecem durante o turno, de acordo 

com a disponibilidade da instituição, duas vezes por semana, num período de um mês. 

Contato: monicarmdeandrade@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: CENTRO DE ESTUDOS TEATRAIS-CURSOS E OFICINAS 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Marcia Cristina Vieira Falabella 

Vice-coordenador:   

Equipe: Jose Luiz Ribeiro 

Resumo: Estruturado em duas vertentes – uma para universitários (Mergulhão Teatral) e outra 

para secundaristas da rede pública e privada (Iniciação ao Teatro) e outros membros da 

comunidade local, o projeto realizado no Forum da Cultura da UFJF, em ações efetivadas como 

um projeto da ‘Nova Universidade’ desde 1986, foi criado para disponibilizar conhecimento 

inicial da linguagem teatral, incluindo prática de montagem como conclusão do processo. Ao 

longo desse período foi realizada, com ambos os núcleos, uma média de 65 montagens. 

Contato: mfalabella@oi.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: CESSAÇÃO TABÁGICA EM PACIENTES COM MÚLTIPLAS CONDIÇÕES CRÔNICAS: 

ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Aline Silva De Aguiar 

Vice-coordenador:   

Equipe: Andre Netto Bastos, Arise Garcia De Siqueira Galil, Arthur Da Silva Gomes, Fernanda 

Alves Frizero, Flavia De Paoli, Marcela Melquiades De Melo, Nathercia Percegoni, Sheila 

Cristina Potente Dutra Luquetti, Thayzis De Paula Silva 

Resumo: O tabagismo é um importante problema de saúde pública e pode desencadear 

diversas doenças crônicas além de agravar condições já existentes sendo, portanto, 

reconhecido como fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. O processo de 

cessação tabágica é complexo visto que a retirada da nicotina, substância que produz a 

dependência do tabaco, causa uma síndrome de abstinência. A abstinência traz a fissura ou 

craving, entendida como uma vontade intensa de fumar e representando importante causa de 

recaídas. Outro importante fator de risco para as recaídas é o ganho ponderal. Portanto, 

controlá-lo durante o processo de cessação tabágica é relevante pois pode auxiliar no sucesso 

do tratamento, evitando a recaída. O incentivo a práticas alimentares saudável com a 

participação e a abordagem do profissional nutricionista durante a cessação do uso do tabaco 

é um aspecto que promove melhores escolhas alimentares pelos participantes e auxilia na 

redução da ansiedade em relação ao ganho de peso decorrente da retirada do tabaco, 

encorajando a cessação (LESLIE et al., 2012). Assim, avaliar o impacto da intervenção 

nutricional é um aspecto relevante visto que esta pode compreender uma ferramenta 

importante durante o processo de cessação tabágica, contribuindo para o sucesso do 

tratamento e atuando na prevenção de doenças e suas complicações assim como na promoção 

de saúde. Objetivos: Avaliar os impactos da intervenção nutricional, estado nutricional, padrão 

alimentar, perfil bioquímico, grau de fissura, sucesso e abandono do processo de cessação 

tabágica para pacientes com múltiplas condições crônicas, atendidos no nível secundário de 

atenção à saúde. Metodologia: Estudo de intervenção, com indivíduos adultos, de ambos os 

sexos, participantes de grupo de tratamento de cessação tabágica no Centro Hiperdia de Juiz 

de Fora, centro de nível secundário de atenção à saúde, que atende pacientes com condições 

crônicas. Os participantes serão divididos em dois grupos para o estudo: grupo experimental, 

que será exposto à intervenção nutricional, e grupo controle, no qual não será realizada a 

intervenção nutricional. A intervenção nutricional será constituída de cinco encontros. Para 

avaliar o estado nutricional dos participantes serão aferidos Peso Corporal (PC) e Estatura (E) 

para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e circunferência abdominal. Também serão 

avaliadas Circunferência da Cintura (CC) e o Índice de Conicidade (IC). A partir da CC, serão 

classificados com risco cardiovascular aumentado homens com CC= 90 centímetros e mulheres 

com CC = 80 cm para as mulheres. O IC será calculado usando a equação: IC = circunferência da 

cintura (m) / [0,109 x (v PC (kg) / E (m)]. Os pontos de cortes utilizados para a avaliar a 

presença de risco cardiovascular pelo IC serão de 1,25 e 1,18 para homens e mulheres, 



 
 

 

respectivamente. Para a avaliação e identificação de mudanças no padrão alimentar será 

aplicado o questionário “Como Está a Sua Alimentação?”, do Ministério da Saúde, (CESA/MS). 

Para avaliação do perfil bioquímico (glicemia, insulina, proteína C – reativa, colesterol total, 

LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicerídeos) dos pacientes serão realizados exames 

bioquímicos no início, após um mês e quatro meses de intervenção sendo a coleta das 

amostras de sangue realizada após jejum de 8 a 12 horas. A avaliação do grau de fissura será 

realizada pelo Questionnaire of Smoking Urges-Brief – versão Brasil. Para avaliar o sucesso e o 

abandono do tratamento para a cessação tabágica, serão utilizados os indicadores sugeridos 

pela Portaria nº 571, de 5 de abril de 2013, para avaliação e monitoramento do cuidado ao 

tabagista (BRASIL, 2013). Para confirmar o status tabágico (abstinente ou fumante), será 

utilizado o aparelho monoxímetro de carbono e o valor de monóxido de carbono expirado 

(COex). Resultados e impactos esperados: Com o presente estudo espera-se verificar na 

intervenção nutricional uma estratégia de auxílio aos tabagistas em processo de tratamento 

para cessar o uso do tabaco alcançarem seu objetivo de ficarem abstinentes. Espera-se ainda 

que a intervenção nutricional possa atuar na prevenção do ganho de peso excessivo e eventual 

sobrepeso e obesidade, evitando assim o aparecimento de outro fator de risco para as 

doenças crônicas e controlando uma importante causa de recaídas. 

Contato: aline.aguiar@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Chamada de volta à vida: sensações e percepções no Jardim Sensorial 

Unidade: FACULDADE DE FISIOTERAPIA 

Coordenador: Claudia Helena Cerqueira Marmora 

Vice-coordenador: Rodrigo Hohl  

Equipe: Alessandra Ghinato Mainieri 

Resumo: Na sociedade moderna e nos centros urbanos o excesso de estímulos sensoriais 

presentes tanto no meio ambiente físico quanto tecnológico tem levado ao embotamento dos 

nossos sentidos naturais. O meio tecnológico vem mimetizando e intermediando cada vez 

mais nosso acesso aos estímulos sensoriais naturais.  

Embora sejam conhecidos os benefícios promovidos pelas atividades realizadas ao ar livre, 

muitas pessoas não utilizam os espaços destinados a elas, especialmente nas grandes cidades, 

sendo privadas do contato direto com a natureza (MATAREZI, 2001).  

O presente projeto tem como proposta, a utilização de espaços como um jardim sensorial com 

o objetivo relaxante e curativo pode proporcionar outras atividades que encorajem as pessoas 

a se socializar e a refletir sobre seu próprio corpo e sensações.  

Contato: claudia.marmora@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Ciberativismo: saúde e religiosidades de matriz africana 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Sonia Regina Correa Lages 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O presente projeto objetiva apoiar a implementação do Programa da Saúde da 

População Negra do governo federal, na cidade de Juiz de Fora, MG, utilizando as novas 

tecnologias de informação e comunicação, possibilitadas pela internet, divulgando conteúdos 

sobre a saúde da população negra no campo das religiosidades de matriz africana. Essas 

religiosidades – candomblé, umbanda, congado, pajelança, dentre outras, são estreitamente 

vinculadas ao processo da diáspora negra e aos dispositivos utilizados pelo povo africano para 

resistir às estratégias de dominação cultural; dentre eles encontram-se os saberes e fazeres 

sobre a doença e a saúde, veiculados pelas comunidades de terreiro. As pesquisas apontam 

que a morbimortalidade no país tem cor, ela é negra, pois afeta de sobremaneira a população 

negra e afrodescendente, e que é transpassada por diferentes recortes: geracionais, de 

gênero, orientação sexual, classe social, raça e etnia. Esse quadro é decorrente do mito da 

democracia racial, o que torna o racismo invisível. Essa invisibilidade se traduz em uma série 

de procedimentos, comportamentos, no campo da saúde, seja no nível individual ou de 

gestão, que denotam discriminação resultante de preconceitos velados ou inconscientes que 

propiciam ou reforçam desigualdades de pessoas e minorias étnicas em desvantagem social e 

econômica. Nesse sentido, e considerando as religiões afro-brasileiras como espaços 

promotores de saúde, e ainda, que ela abriga um contingente significativo de pessoas negras e 

afrodescendentes, é que se torna fundamental as inciativas de cooperação coletivas, através 

das novas tecnologias de informação e comunicação, no caso aqui, através de uma página no 

facebook, com o propósito de divulgar conteúdos acerca da temática saúde e comunidades de 

terreiro: construção de acervo sobre as  produções dos pesquisadores negros;  eventos locais, 

regionais e nacionais; ações políticas – movimento social negro e outros movimentos sociais; 

ações afirmativas do governo federal; e outros. Acredita-se que essa iniciativa é promotora de 

conhecimento, recurso, atualização, reflexão, mobilização, solidariedade, e que é capaz de 

gerar movimentos transformadores na sociedade. Cabe informar que esse projeto é 

consequência de um projeto financiado pela Fapemig/2013 – Pesquisa interface com extensão, 

e que tinha como produto uma página no facebook. Após o término do projeto, essa página, 

apesar de não ser mais atualizada, continua sendo acessada cotidianamente, o que demonstra 

a demanda por esses temas.  Metodologia: revisão de literatura; levantamento das pesquisas 

sobre o tema para construção de acervo; levantamento do campo de pesquisa – lideranças de 

terreiros, atores e movimentos sociais, com o objetivo de atualização, divulgação e  promoção 

dos eventos a serem realizados; levantamento das ações afirmativas do governo federal e sua 

divulgação.  

Contato: soniarclages@gmail.com 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Cidadania e Direitos humanos: um trabalho grupal com pessoas travestis e transexuais 

em Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Juliana Perucchi 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Considerando que a população de travestis e transexuais é alvo de várias formas de 

violência, este projeto de extensão pretende trabalhar em um grupo de apoio as dificuldades 

cotidianas vividas por essas pessoas, no município de Juiz de Fora. Considerando a situação de 

vulnerabilidade social que travestis e transexuais ocupam no cenário nacional e também no 

cenário municipal, busca-se dar continuidade aos trabalhos junto ao grupo de apoio com 

pessoas travestis e transexuais, no intuito de compartilhar experiências de abjeção e devires, e 

problematizar coletivamente questões concernentes aos direitos humanos e o acesso à 

cidadania e à justiça social com vistas a promover autonomia e combater o preconceito. Essas 

reuniões ocorrem desde 2014, mensalmente, no Centro de psicologia Aplicada da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CPA-UFJF), às 19 horas. Os encontros funcionam na 

proposta metodológica de rodas de conversa e dinâmicas grupais, na qual a equipe atua como 

facilitadora das discussões e dos processos grupais. Essa metodologia se assemelha à ideia de 

grupos focais, em que são discutidos tópicos específicos a partir de informantes que 

compartilham experiências de vida. 

Contato: jperucchi@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Cineclube Lumière e cia 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Erika Savernini Lopes 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Cineclube Lumière e Cia oferece exibições regulares de mostras organizadas por 

filmografia, ciclos de produção e temáticas, privilegiando-se os fundamentos da narrativa, da 

linguagem e do discurso audiovisual. Todos os filmes são extensamente analisados e debatidos 

ao fim de sua exibição como forma de se incentivar a reflexão crítica. As sessões são gratuitas 

e abertas ao público interno e externo. As sessões acontecem às quintas-feiras, às 14h30, no 

Anfiteatro da FACOM/UFJF. E em parceria com o Polo de Enriquecimento Cultural da Terceira 

Idade, às terças, 14h, na Casa de Cultura da UFJF. Para mais informações e contato, acesse 

nossas páginas no FACEBOOK: https://www.facebook.com/CineclubeLumiereCia e 

https://www.facebook.com/LumierePolo/ 

Contato: erika.savernini@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Cineclube Movimento 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES E DESIGN 

Coordenador: Alessandra Souza Melett Brum 

Vice-coordenador: Sergio Jose Puccini Soares  

Equipe: Luis Alberto Rocha Melo 

Resumo: O Cineclube MOVIMENTO do Instituto de Artes e Design (IAD) tem por objetivo abrir 

um espaço de socialização e exibição de filmes independentes no intuito de contribuir para o 

desenvolvimento do senso crítico e da apreensão estética do conteúdo audiovisual. As 

exibições regulares acontecem sempre às segundas-feiras com a sessão de longa-metragem às 

14 horas na sala de Cinema Germano Alves no IAD. Maiores informações sobre a atividade do 

Cineclube pelo site: www.ufjf.br/cinemovimento ou através da página do Cineclube 

Movimento no facebook. 

Contato: alessandra.brum@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Com a palavra, o professor 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Ilka Schapper Santos 

Vice-coordenador: Ana Maria Moraes Fontes  

Equipe:  

Resumo: A proposta de um projeto de extensão COM A PALAVRA, O PROFESSOR abre um 

espaço de formação para professores, capacitando-os para o trabalho nos CAEEs – Centros de 

Atendimento Educacional Especializado - através de encontros mensais de três horas, divididas 

entre dois momentos; um para a apresentação de um tema e outro para sua reflexão. A 

circulação da palavra no grupo, em torno de cada tema permitirá que os coordenadores dos 

encontros os elaborem evitando um ensino esquemático e explicativo, e visando uma 

transmissão que busca, por meio do dizer, a possibilidade de os profissionais dos Centros se 

depararem com outros modos e maneiras para o seu fazer pedagógico. O eixo de discussão 

tem como suporte os preceitos da psicanálise. 

Contato: ilkaschapper@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Comida, arte e atividades lúdicas 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Ana Claudia Peres Rodrigues 

Vice-coordenador: Ana Livia De Oliveira  

Equipe: Alan Roger José Maria, Arlete Rodrigues Vieira De Paula, Tânia Bicalho Pinto 

Resumo: A formação dos hábitos alimentares acontece nos primeiros anos da vida dos seres 

humanos e são construídos dentro da cultura a que pertence esse sujeito. Os hábitos 

alimentares são permeados pelas crenças, valores, predisposições pessoais, afetos que 

formam um mosaico repleto de sentidos e significados. São determinados pela interação da 

criança com o alimento, pelo seu desenvolvimento anatomo fisiológico e por fatores 

emocionais, psicológicos, socioeconômicos e culturais. Este projeto objetiva trabalhar o tema 

alimentação com crianças do ensino fundamental com faixa etária entre 6 e 11 anos. 

Atendidos na Associação de Assistência Social João Emílio. O projeto é desenvolvido por meio 

das seguintes atividades; leitura de textos literários que abordam o alimento como temática, 

oficina de culinária e elaboração de um caderno de receitas. São utilizados poesias com 

temática em tópicos sobre alimentos, hábitos alimentares e cultura. Além destas poesias, 

contos infantis, textos dos livros de Monteiro Lobato, revistinhas em quadrinho, e música 

também são utilizados. Os textos literários são usados como ponto de partida para o 

desenvolvimento de conteúdos e atividades em Educação Alimentar e Nutricional. As oficinas 

de culinária são realizadas na cozinha da associação.  A atividade culinária faz parte da vida de 

todos, é o aprender fazendo. O aluno tem a oportunidade de verificaras transformações que 

um alimento sofre durante a sua a preparação. É enfatizado durante a realização das receitas 

as modificações nos aspectos visual, olfativo e tátil dos alimentos até a sua transformação em 

outro produto. Espera-se que o envolvimento com a execução das preparações desperte mais 

interesse para o consumo do produto final. A elaboração do caderno de receita é realizado 

após as oficinas de culinária. Os alunos são incentivados a relatar suas experiências, escrever 

as receitas e suas preferências. O preparo deste caderno é um momento de trabalho coletivo 

onde os alunos são estimulados a trabalharem artisticamente na sua preparação, com escritas, 

colagem, desenhos. Nestas atividades são abordados temas como: o aproveitamento integral 

dos alimentos, promoção da saúde e bem estar, a valorização dos alimentos regionais, a 

alimentação como direito humano e segurança alimentar e nutricional. 

Contato: ana.rodrigues@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: COMPETÊNCIA MIDIÀTICA AUDIOVISUAL: FORMAÇÃO DO OLHAR 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Gabriela Borges Martins Caravela 

Vice-coordenador: Soraya Maria Ferreira Vieira  

Equipe: Erika Savernini Lopes, Francisco Jose Paoliello Pimenta 

Resumo: Sob o prisma da literacia midiática e da cidadania construída por meio do ensino 

audiovisual, o projeto tem como objetivo desenvolver ações de formação, tais como oficinas 

de audiovisual, a fim de contribuir para o desenvolvimento da competência midiática 

audiovisual em crianças e jovens, estudantes de escola pública. Além de promover a 

participação de alunos de graduação com o intuito de refletir sobre o tema e entrar em 

contato com outros universos de ensino e aprendizagem fora dos muros da universidade. 

Situado na interface da comunicação e educação, a contribuição desta proposta de formação 

visa ampliar o debate sobre as competências midiáticas audiovisuais no espaço escolar e 

universitário. 

Contato: gabriela.borges@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Competição esportiva: espaço voltado para o desenvolvimento sociocultural de jovens 

e adolescentes 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Eliete Do Carmo Garcia Verbena E Faria 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto "Competição esportiva: espaço voltado para o desenvolvimento 

sociocultural de jovens e adolescentes" é oriundo do projeto "Preparação para a competição 

esportiva na escola". Tem como objetivo formar, organizar e preparar equipes de esportes 

coletivos (futsal, handebol, basquetebol e voleibol) com finalidade de participação em eventos 

esportivos da cidade e região, preparando adolescentes e jovens para uma competição ética, 

fazendo desta experiência um espaço de formação para além dos aspectos técnicos e físicos, 

contribuindo para a inserção social deste grupo. Reitera o objetivo do Colégio de Aplicação 

João XXIII, enquanto Unidade Acadêmica, de manter o tripé educacional de qualidade – 

ensino, pesquisa e extensão. Além disso, busca proporcionar aos jovens e adolescentes da 

comunidade a continuidade das experiências nos esportes por meio do aprofundamento e 

treinamento; e fortalecer hábitos e valores relacionados à formação dos participantes para a 

cidadania (cooperação e valorização das diferenças individuais). As aulas/treinos acontecerão 

no C. A. João XXIII, em dois encontros semanais para cada um dos esportes institucionalizados 

citados acima, distribuídos nos três turnos  (manhã, tarde e noite). As turmas serão 

organizadas conforme a idade e a experiência/conhecimento dos participantes em relação aos 

esportes. Ao longo do período de vigência da bolsa, serão realizados eventos competitivos e a 

promoção de jogos amistosos, além da participação em competições, envolvendo os alunos do 

projeto e outros de outras instituições, escolares ou não, no sentido de promover o 

intercâmbio entre jogadores, compartilhar conhecimentos e enriquecer as experiências. 

Contato: eliete.verbena@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Conscientização e prevenção do neurotrauma entre alunos do ensino fundamental e 

médio da cidade de Juiz de Fora (MG) 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Carlos Eduardo Amaral Pereira Da Silva 

Vice-coordenador: Marco Antonio Riccio  

Equipe:  

Resumo: O neurotrauma compreende o trauma cranioencefálico (TCE) e o trauma 

raquimedular (TRM) e é responsável pelo maior índice de morte e incapacidade entre os 

jovens no Brasil. As lesões no TCE e no TRM, além de incapacitar física e financeiramente, 

afetam de forma negativa a qualidade de vida e a autoestima dos pacientes. O projeto visa a 

promoção de medidas educativas e a prevenção do neurotrauma através da realização de 

campanhas de conscientização em escolas da cidade de Juiz de Fora. As atividades do projeto 

contarão com a participação dos integrantes da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (LANc/UFJF) e neurocirurgiões atuantes no HU/UFJF. 

Contato: carloseduardoamaralpereira@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: CONSULTA DE   ENFERMAGEM ÀS GESTANTES E PRÁTICA EDUCATIVA NO PRÉ-NATAL 

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Betania Maria Fernandes 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto consiste na realização da consulta de enfermagem às gestantes de baixo 

risco na Atenção Primária à Saúde e  de práticas educativas na unidade básica de saúde (UBS) 

de Vila Ideal. Term como objetivo oferecer às gestantes uma assistência de qualidade que 

envolva a consulta e as práticas educativas e oferecer ao  ao discente a oportunidade de 

adquirir habilidade e competências para a  consulta de enfermagem no pré-natal de risco  

habitual e na operacionalização de grupos de gestantes. Visa  contribuir com a qualidade da 

assistência no município de Juiz de Fora, através das ações de extensão e promover o aumento 

de informações e empoderamento da gestante para uma assistência respeitosa. A 

metodologia consiste no agendamento das consultas  e de práticas educativas na UBS, uma 

vez por semana, no horário de 13:00 às 17:00 horas. 

Contato: betaniafernandes@uol.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE FERIDAS CRÔNICAS 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Kelli Borges Dos Santos 

Vice-coordenador: Ana Paula Riberto Lopes  

Equipe: Edna Aparecida Barbosa De Castro, Regina Lucia Muniz De Almeida 

Resumo: O presente projeto é derivado de um projeto de Extensão mais amplo, denominado: 

CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA O AUTOCUIDADO APOS A ALTA HOSPITALAR, que existe há 

quatro anos. E devido a especificidade do ambulatório de feridas (parte das ações 

desenvolvidas pelo projeto) houve a necessidade de criação de um Projeto de extensão mais 

especifico com ações mais voltadas a este grupo de pacientes. A principal justificativa para a 

submissão deste projeto assenta-se sobre as crescentes necessidades de autocuidado ou 

cuidados especializados no tratamento de feridas, evidenciadas por usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Além disso, inúmeros pacientes que encontravam-se internados no HU, 

necessitam de acompanhamento e tratamento após a alta hospitalar. Tem como objetivo 

principal prestar assistência de enfermagem especializada a pacientes portadores de feridas, 

de forma humanizada e integral, fornecendo orientações para o auto-cuidado. Além disso, cria 

espaço para os alunos desenvolverem habilidades e aprendizado que são importantes para a 

formação profissional. Serão desenvolvidas consultas de enfermagem semanais, 

sistematizadas no HU-CAS UFJF no ambulatório de feridas. 

Contato: kelli.borges@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Contos de Mitologia 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Fernanda Cunha Sousa 

Vice-coordenador:   

Equipe: Neiva Ferreira Pinto, Tatiana Franca Rodrigues 

Resumo: O projeto Contos de Mitologia leva ao público atendido os frutos das pesquisas 

efetuadas pela equipe de trabalho de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Letras da 

UFJF, através da contação de histórias da Antiguidade Clássica.  

Nosso objetivo é difundir o conhecimento dos Estudos Clássicos e o gosto pela leitura nas 

crianças, além de incentivar a formação continuada dos participantes do projeto. Como fio 

condutor, selecionamos narrativas retiradas das “Metamorfoses”, do poeta latino Ovídio.  

Na edição anterior, as narrativas foram adaptadas e contadas para dois diferentes grupos de 

alunos do entorno da UFJF: crianças entre 4 e 5 anos do 1o e 2o período vespertino da Escola 

Municipal Santana Itatiaia; crianças entre 08 e 09 anos do 4º ano vespertino da Escola 

Municipal Tancredo Neves, em encontros com duração de uma hora, a cada quinze dias. Nesta 

nova etapa que se inicia, ampliamos novamente nosso público para atender também a  

crianças entre 07 e 08 anos do 3º ano vespertino da Escola Municipal Jesus de Oliveira, no 

bairro Ipiranga, atendendo a demandas de alunos de Letras, que manifestaram interesse em 

levar o projeto, não só para o entorno da UFJF, mas também para suas comunidades de 

origem.  

Nessa nova etapa, após a contação, os alunos da Creche Municipal Leila de Mello Fávero, com 

idades entre 3 anos e 3 anos e 11 meses, serão convidados a desenhar sobre o que ouviram 

como forma de elaborar e refletir sobre o que lhes foi narrado; enquanto os alunos das Escolas 

Tancredo Neves e Jesus de Oliveira serão convidados a elaborar suas próprias versões da 

história de diferentes formas: narrativas orais, textos escritos coletiva ou individualmente.  

Com essas intervenções, pretendemos divulgar a Cultura Clássica para os segmentos básicos 

da educação e aprimorar a formação acadêmica e didática dos bolsistas. Desejamos colaborar 

para que essas crianças vislumbrem a possibilidade de um futuro melhor para si mesmos, 

como adultos que irão gozar de cidadania, capazes de se fazerem críticos e reflexivos através 

do conhecimento proporcionado pelo acesso a alguns aspectos formadores de sua própria 

cultura, muito explorados atualmente pela indústria cinematográfica, editorial e de jogos, 

embora pouco trabalhados em determinados segmentos sociais.  

A partir da aceitação do trabalho realizado com esse grupo, pretendemos, mais uma vez, 

expandir a abrangência do projeto para outras faixas etárias, como vem sendo feito desde a 

primeira edição da proposta, em 2014. 

Contato: fernanda.cunha@ufjf.edu.br 

mailto:fernanda.cunha@ufjf.edu.br


 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Conversas com trabalhadores, prevenindo a doença e promovendo a saúde 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Heloisa Campos Paschoalin 

Vice-coordenador: Rosangela Maria Greco  

Equipe:  

Resumo: O Projeto de Extensão Conversas com Trabalhadores – prevenindo à doença e 

promovendo à saúde, da Faculdade de Enfermagem da Universidade FJF, foi criado em 2006 e 

vem desenvolvendo atividades educativas com trabalhadores de ramos e empresas diversas, 

da zona urbana de Juiz de Fora e região. E ao longo deste tempo vem se aprimorando e 

expandindo as atividades, cumprindo com o papel social do projeto de promover a integração 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão de forma articulada com as demandas da sociedade. A 

metodologia utilizada também tem se mostrado fundamental para o sucesso do trabalho, uma 

vez que são utilizadas dinâmicas de grupo que propiciam a participação de todos e criam um 

espaço de discussão e reflexão que possibilita apoio e autonomia ao trabalhador no que diz 

respeito ao seu processo saúde-doença, de modo a contribuir para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças por meio da educação em saúde. Tem como objetivos: contribuir para a 

prevenção de doenças e promoção da saúde dos trabalhadores; estimular a realização de 

estudos científicos na área de saúde do trabalhador e contribuir para o processo de ensino 

aprendizado dos acadêmicos envolvidos. 

Contato: hcpaschoalin@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Coro Acadêmico da UFJF 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES E DESIGN 

Coordenador: Willsterman Sottani Coelho 

Vice-coordenador: Mayra Cristina Pereira  

Equipe: Alisson Carvalho Berbert, Daniel Eduardo Quaranta, Eliane Bettocchi Godinho, Juliana 

Costa Oliveira, Luana Roberta Oliveira De Medeiros Pereira, Luiz Eduardo Casteloes Pereira Da 

Silva, Maira Lautert, Marcus Vinicius Medeiros Pereira, Naria Assis Ribeiro, Raquel Almeida 

Rohr De Oliveira Isidoro, Rodolfo Vieira Valverde 

Resumo: O Coro Acadêmico da UFJF é um ponto de partida para o refinamento do conceito, da 

prática e dos resultados da atividade coral de concerto, com vistas a alcançar padrões 

internacionais de excelência técnico-musical recomendados para a área. O projeto tem por 

objetivo realizar concertos de música coral "a cappella" ou acompanhada, com um repertório 

que valoriza obras originalmente compostas para Canto Coral. Conta com a participação de 

aproximadamente 25 cantores. 

ENSAIOS: quartas, 10h00-13h00, e sextas, 09h00-12h00, no Instituto de Artes e Design (IAD) da 

UFJF. 

INSCREVA-SE PARA O CORPO DE CANTORES! Conheça melhor o projeto e entre em contato 

conosco. 

www.ufjf.br/coroacademico 

OBSERVAÇÃO: Alunos da UFJF que forem selecionados para o corpo de cantores poderão se 

matricular na disciplina "Coro Acadêmico" para obter até 60 horas como disciplina opcional. 

Contato: willsterman.ufjf@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Cultura no Campus 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Enilce Do Carmo Albergaria Rocha 

Vice-coordenador:   

Equipe: Carlos Francisco Perez Reyna, Silvina Liliana Carrizo 

Resumo: O Projeto Cultura no Campus, desenvolvido desde 2002 pela Faculdade de Letras da 

UFJF, é aberto ao público da comunidade acadêmica e à população juizforana em geral. Ele 

será implementado no Campus da UFJF, na Faculdade de Letras, e em uma das escolas de 

Ensino Médio do Programa Boa Vizinhança da UFJF, programa direcionado à população dos 

bairros do entorno da UFJF. Propomos com este projeto organizar ciclos temáticos de cinema 

com enfoque na literatura em interface com questões relacionadas à atualidade: uma forma 

de instigar os olhares para leituras da imagem cinematográfica e para o desenvolvimento de 

uma consciência crítica por meio do cinema. O principal objetivo do projeto “Cultura no 

Campus” é despertar e incentivar o interesse pelo diálogo entre a literatura e o cinema 

brasileiro e africano, por meio do debate acerca dos textos literários e de suas temáticas 

traduzidas em linguagem cinematográfica. O projeto visa, portanto, construir a médio e longo 

prazo, um espírito analítico e crítico no que concerne à imagem, e à narrativa literária e 

cinematográfica, equipando e construindo o olhar dos(as) jovens e do público em geral. Cada 

filme será precedido de uma apresentação realizada pelo(a) bolsista, e após o filme o(a) 

bolsista realizará um debate com os(as) participantes. O(A) bolsista poderá convidar um(a) 

professor(a) ou aluno(a) da pós-graduação em Letras – Estudos Literários, ou de outra pós-

graduação da área das Ciências Humanas da UFJF para participar do debate. Cada ciclo 

temático comportará um mínimo de cinco filmes e um máximo de dez. No que concerne às 

sessões da Faculdade de Letras, elas acontecerão todas as quartas-feiras, às 16 horas, no 

Anfiteatro da Faculdade. No que concerne à Escola de Ensino Médio, que contataremos caso o 

projeto seja aprovado, o horário das sessões será definido junto à direção da escola 

selecionada para o desenvolvimento do projeto. Cabe à equipe do Cultura no Campus 

organizar essas mostras. 

Contato: enilcejf@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Da pesquisa à comunidade: Extensão em História da Arte 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Martinho Alves Da Costa Junior 

Vice-coordenador: Maraliz De Castro Vieira Christo  

Equipe:  

Resumo: Este projeto de extensão faz parte das atividades do LAHA - Laboratório de História 

da Arte, grupo credenciado pelo CNPq e liderado pelo coordenador deste projeto de extensão, 

Martinho Alves da Costa Junior.  Este projeto consiste em aglutinar e divulgar pesquisas de 

recém doutores ou pesquisadores de mestrado e doutorado que farão encontros divulgando 

seus trabalhos. Tais encontros possuirão o formato de minicursos na área de História da Arte e 

da Cultura. Encontros durante os doze meses de duração proporcionarão a integração entre 

professores e alunos da pós-graduação que juntos, ministrarão os cursos para a comunidade 

acadêmica e para os interessados em geral da comunidade de Juiz de Fora e regiões próximas. 

O projeto contempla a participação de pesquisadores de outras instituições (UNICAMP e UERJ) 

que darão suas contribuições sem ônus à universidade. Cada minicurso terá a duração de dois 

dias com três horas cada aula. Sempre com início marcado às 14hs nas dependências do ICH / 

UFJF. 

Contato: martinhoacjunior@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Dança na escola 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Adriane Silva Tomaz 

Vice-coordenador: Frederico Marcelo Crochet  

Equipe:  

Resumo: O projeto DANÇA NA ESCOLA acontece desde 2007 e tem por objetivo desenvolver o 

gosto pela dança como manifestação artística e utilizá-la como instrumento de apoio ao 

processo de formação humana. Oferece vagas para crianças, adolescentes e adultos. As aulas 

acontecem duas vezes por semana inicialmente,  nas dependências do CAP João XXIII, e são 

distribuídas nos turnos da manhã, da tarde e da noite.  O ingresso dos alunos é feito através de 

sorteio público, já que o número de interessados é sempre maior do que o número de vagas 

disponíveis. Além das aulas regulares de dança e das participações em eventos na cidade, os 

alunos do projeto participam de um espetáculo anual realizado no Cine Teatro Central. 

Maiores informações sobre o projeto podem se adquiridas através do telefone 32297610. 

Contato: adrianetomaz@ig.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Danças, trocas de saberes e experiências da maternidade ativa 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Marcella Beraldo De Oliveira 

Vice-coordenador: Fernanda Do Nascimento Thomaz  

Equipe: Aline Lopes Bandeira, Amanda Romero Faulhaber, Mariane Soares De Moraes, Tatiana 

Di Sabbato 

Resumo: O projeto tem como objetivo proporcionar um espaço de troca de saberes e 

experiências entre mulheres grávidas e com filhos até dois anos sobre a temática da 

maternidade, o cuidado de si e do outro. Em outras palavras, visa promover um espaço de 

vivência e construção de uma maternidade coletiva e ativa de ajuda mútua entre mulheres. A 

proposta é realizar encontros semanais com duração de duas horas, dividido em dois 

momentos: primeiro ocorrerá uma roda de conversas com duração de uma hora e meia para 

debater temas sobre maternidade já pré-definidos, tais como: puerpério, amamentação, 

participação paterna, parto, criação com apego, cuidado de s,i entre outros temas que 

poderão surgir da demanda coletiva do grupo de mulheres. Ao final de cada roda de conversa, 

que busca tratar da maternidade por meio da palavra e da troca de informações, será feita 

uma dança materna circular, de mães e filhos, com duração de 30 minutos, orientada por uma 

colaboradora externa, professora de dança. A dança, como uma experiência lúdica permite a 

vivência da maternidade em sua forma mais sensorial. Os/As filhos/as das mães integrantes do 

projeto também serão bem vindos/as aos encontros, sempre acompanhados/as pelas mães. 

As atividades propostas visam contribuir para o movimento social de construção de uma 

maternidade ativa, empoderamento da mulher-mãe e valorização do feminino. Considerando 

que vivemos em uma sociedade  permeada por desigualdades de gênero, classe e raça, 

tomamos o processo de vivência da maternidade como ponto de partida para ressignificações 

e reestruturações de relações sociais, buscando construir relações mais igualitárias. Nesse 

sentido, a proposta é refletirmos e vivenciarmos juntas esse processo de mudança na vida das 

mulheres, construindo ajudas e trocas mútuas de conhecimentos e experiências. Os encontros 

serão realizados no gramado do campus da UFJF em frente a reitoria ou em uma sala do 

Instituto de Ciências Humanas, com duração de duas horas. O dia da semana e horário serão 

divulgados no início de execução do projeto. Segue o email de contato da coordenadora desse 

projeto: marcellaberaldo@hotmail.com, professora adjunta de antropologia do Departamento 

de Ciências Sociais da UFJF. 

Contato: marcella.brealdo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: DE PEITO ABERTO: PROGRAMA DE PREVENCAO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO NO 

CANCER DE MAMA CAS-HU/UFJF 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Jaqueline Ferreira Ventura Bittencourt 

Vice-coordenador: Simone Meira Carvalho  

Equipe: Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov, Geraldo Sergio Farinazzo Vitral, João Carlos 

Arantes Júnior, Maria Das Dores De Souza, Regina Lucia Muniz De Almeida 

Resumo: Face à complexidade do ser humano e considerando a interdisciplinaridade como a 

forma mais eficaz de abordar a questão do adoecimento, o projeto de extensão "De Peito 

Aberto: programa de prevenção e acompanhamento integrado no câncer de mama" reúne 

profissionais e acadêmicos das áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, 

nutrição,Psicologia e Serviço Social, visando proporcionar aos usuários do serviço de saúde do 

Centro de Atenção à Saúde do Hospital Universitário (CAS/HU) da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) um atendimento contínuo, mais integral e humanizado, constituindo-se no 

cenário de pesquisa da presente investigação. A equipe atua junto às mulheres usuárias do 

CAS/HU e seus familiares desde a prevenção até o momento do diagnóstico e tratamento do 

câncer de mama. Através de uma abordagem biopsicossocial, o projeto busca estimular a 

conscientização da comunidade quanto à importância da detecção precoce, trabalhando os 

mitos acerca da doença; conhecer o contexto de vida das usuárias do serviço; acompanhar as 

mulheres que apresentam câncer de mama desde o diagnóstico, o tratamento, até a 

reabilitação integral e reinserção social, auxiliando-as a absorverem o impacto resultante do 

diagnóstico e do tratamento. O GAI possibilita um espaço de troca de experiências, de 

esclarecimento às mulheres, além de permitir a expressão dos sentimentos e a informação e 

reflexão acerca do câncer de mama e dos fatores a ele relacionados. 

As ações do projeto englobam: 

- Acolhimento: quartas-feiras, 8h às 12h, sala de Autocuidado, 2º andar, CAS/HU - unidade 

Dom Bosco. 

- Sala de Espera: quartas-feiras, 8h às 12h, ambulatórios do CAS/HU (2º andar) - unidade Dom 

Bosco. 

- Assistência individualizada: 

CAS/HU - Unidade Dom Bosco: Enfermagem: quartas-feiras, 8h às 12h; terças-feiras, 10 às 12 e 

13 às 16h; Fisioterapia: quartas-feiras, 8h às 12, e terças e quintas-feiras, 13h às 16h; 

Medicina: quartas-feiras, 8h às 12h; Psicologia: quartas-feiras, 8h às 12h; Serviço Social: 

quartas-feiras, 8h às 12h. 

CAS/HU - Unidade Santa Catarina: realizada na enfermaria CM (Cirurgia de Mulheres). 

- Grupo de Acompanhamento Integrado (GAI): quintas-feiras, 8h às 10h, prédio anexo ao HU. 



 
 

 

- Reuniões da equipe: sextas-feiras, 14h às 17h, sala de Atendimento Multidisciplinar, 2º 

andar, HU- unidade Dom Bosco. 

Contato: bitterncourt.jfv@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: De Pernas Pro Ar: o universo gímnico em pauta 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Neil Franco Pereira De Almeida 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Tendo como foco o atendimento às comunidades interna e externa à UFJF, este 

projeto objetiva a criação de espaços para o oferecimento de vivência de experiências 

gímnicas com enfoque no lazer e correlacionadas às variadas dimensões da cultura corporal de 

movimento (jogos, esportes, lutas, etc.), assim como das manifestações da arte (visuais, 

música, teatro e danças). Neste trajeto, a formação docente inicial e continuada no campo da 

Ginástica Geral/Ginástica Para Todos (GG/GPT) torna-se o foco principal dessa proposta, 

abrangendo as dimensões teóricas e práticas que envolvem o universo da ginástica, com 

destaque especial às manifestações não competitivas. Quatro ações definem a proposta, 

sendo duas, de atendimento contínuo à comunidade acadêmica e externa. O “Grupo 

Ginástico” oferece experiências no campo da ginástica com interface com a arte; destina-se a 

discentes e profissionais da área de Educação Física e áreas afins (outras pessoas que se 

interessem pelo tema serão benvindas); os encontros acontecem nas terças e quintas, das 

17:00 às 19:00 h, no ginásio de esportes da Faefid. O “Grupo Comunidade” oferece atividades 

físicas com ênfase no lazer e processo criativo, tendo a ginástica como foco principal; destina-

se a pessoas de variadas idades, gênero e classe social; os encontros acontecem às terças e 

quintas, das 16:00 às 17:00h, na sala 1 da Faefid. O projeto também se organiza para a 

realização de um “Festival de Ginástica não competitiva” anual que reúne grupos e instituições 

locais e regionais que se dedicam a atividades voltadas para ginástica, em especial, não 

competitiva, mescladas a outros temas da cultura corporal e da arte. Para aqueles/as que tem 

o interesse em investigar sobre o campo da ginástica, outra ação do projeto prevê uma 

pesquisa bibliográfica sobre a inserção da ginástica no contexto científico da Educação Física. 

Informações sobre o projeto pelo e-mail neilfranco010@hotmail.com.   

Contato: neilfranco010@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Desafios da Extensão: tecendo interlocuções sobre as relações entre saúde mental e 

trabalho. 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Andreia Aparecida De Miranda Ramos 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Segundo os dados da Dataprev, em 2009 (BRASIL,2011), acerca do acompanhamento 

mensal dos benefícios auxílios-doença previdenciários e acidentários, concedidos conforme 

códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e segundo os códigos da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), os Transtornos Mentais e do Comportamento 

ocuparam o terceiro lugar em número de auxílios-doença concedidos, sendo o primeiro lugar 

ocupado pelas “Lesões, envenenamentos e outras consequências de causas externas” e o 

segundo lugar ocupado pelas “Doenças do sistema osteomuscular e outras conseqüências de 

causas externas”. Esta proposta de extensão consiste no fortalecimento de um conjunto de 

intervenções em saúde do trabalhador acerca da temática saúde mental e trabalho. Objetiva-

se promover, por meio de um projeto de extensão universitária com interface em pesquisa e 

ensino, atividades grupais, oficinas, seminários e grupos de apoio psicossocial, com 

profissionais, estudantes, comunidade, trabalhadores da rede de assistência à Saúde Mental e 

da Atenção Primária à Saúde e trabalhadores atendidos no Centro de Referência Regional em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) em sofrimento mental relacionado ao trabalho. Esta proposta 

articula-se a um projeto de extensão universitária, em desenvolvimento na Universidade 

Federal de Juiz de Fora, junto a trabalhadores assistidos pelo CEREST e a comunidade 

acadêmica de instituições de ensino superior (IES’s) e serviços de saúde. O trabalho de 

intervenção junto aos trabalhadores e comunidade se dará, principalmente, através de 

intervenções grupais de caráter educativo e/ou psicossociológico, também por seminário, 

oficinas pedagógicas, grupos de apoio e encaminhamentos dos trabalhadores adoecidos para 

atendimento clínico na Rede de Assistência de Saúde Mental de Juiz de Fora. 

Contato: andreia.ramos@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Desenvolvimento físico-motor de jovens futebolistas 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Marcelo De Oliveira Matta 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto de extensão "Desenvolvimento físico-motor de jovens futebolistas" 

destina-se a jovens futebolistas, com idades compreendidas entre 11 a 17 anos, com o 

propósito de estimulá-los a obter o controle motor específico do futebol, desenvolver sua 

capacidade cardio-respiratória e atuar na previsão de lesões oriundas de treinos e 

competições. As atividades serão desenvolvidas  pela manhã e pela tarde de maneira 

programada, planejada e sistematizada, nas dependências da Faculdade de Educação Física e 

Desportos da UFJF. 

Contato: marcelo.matta@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: DESPERT'ART 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Ivana Lucia Damasio Moutinho 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto Despert’Art consiste em uma iniciativa dos acadêmicos da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora frente à necessidade da humanização do 

estudante, com apoio docente. A realidade de nossos hospitais demanda profissionais não 

apenas aptos a realizar procedimentos, mas também para enxergar no próximo que presta 

cuidados, todos seus medos e angústias, sentimentos estes, tão presentes no meio hospitalar, 

ajudando-os a se fortalecerem emocionalmente. Nesse intuito, esse projeto busca despertar 

no acadêmico de medicina a necessidade de um contato mais humanizado com os pacientes, 

utilizando a arte como meio de promoção da saúde e do bem-estar, tanto para a melhor 

recuperação dos enfermos, quanto pelo caráter humanizador e formativo dos acadêmicos. 

Contato: ivana.moutinho@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: DETECÇÃO DE VULNERABILIDADE ENTRE PESSOAS EM PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO: AVALIAÇÃO PESSOAL, DA REDE DE APOIO E DO (PERI)DOMICÍLIO 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Cristina Arreguy De Sena 

Vice-coordenador: Paulo Ferreira Pinto  

Equipe: Elenir Pereira De Paiva 

Resumo: O grupo de pesquisa ao conciliar atividades de pesquisa e extensão na temática do 

envelhecimento humano objetiva: traçar um diagnóstico com vista a detectar vulnerabilidades 

entre pessoas em processo de envelhecimento, utilizando da avaliação dos determinantes do 

processo do envelhecimento humano (pessoais, sociais, de saúde, culturais, econômicos, de 

filosofia de vida) e do contexto sociocultural e (peri)domiciliar com vistas a instrumentalizar e 

subsidiar a formação de recursos humanos para a realidade epidemiológica contextualizada a 

partir da inserção da graduação do Curso de Enfermagem na disciplina curricular Saúde do 

Adulto e Idosos I; desenvolver tecnológicas leve e leve-dura e atuar de forma transformadora 

subsidiada por evidências científicas, estabelecendo com os participantes/integrantes da 

investigação e das atividades de extensão uma aproximação e uma relação dialógica estreitada 

pelas atividades extensionistas, de pesquisa e de convivência com a sociedade de modo as 

beneficiar. Trata-se da continuidade de atividades que estão sendo desenvolvidas desde 2015 

junto uma comunidade do entorno da Universidade Federal de Juiz de Fora cuja articulação 

das pessoas que integram essa proposta (motivando o desenvolvimento de atividades de 

ensino, assistência e pesquisa em nível de graduação e pós-graduação), os serviços de saúde 

local e a Faculdade de Enfermagem tem se mobilizado no sentido de melhorar a cobertura 

vacinal das pessoas com idade =60 anos e seus contatos, identificar necessidades humanas 

básicas e fazer a conexão entre os serviços de saúde e a abordagem que é realizada por 

ocasião das atividades de extensão propostas estabelecendo assim parcerias que motivam 

maximizar recursos humanos e de saúde a serviço da comunidade. 

Contato: cristina.arreguy@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Diagnóstico do Museu Ferroviário de Juiz de Fora 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Mariana Pereira Chaves Pimentel 

Vice-coordenador: Thiago Duarte Pimentel  

Equipe:  

Resumo: Os museus são instituições sem fins lucrativos que conservam e expõem conjuntos 

patrimoniais, para fins de preservação, educação e turismo. O Planejamento Museológico é 

uma ferramenta que permite  impulsionar a gestão dos museus e prioriza as ações a serem 

desenvolvidas. Este projeto se propõe a executar as etapas iniciais do Plano Museológico, a 

concepção do Diagnóstico e da Vocação do Museu Ferroviário de Juiz de Fora, visando a 

preservação e divulgação da história e cultura juiz-foranas para a comunidade da própria 

cidade e para turistas mineiros, do Brasil e do exterior. O projeto se justifica devido ao fato de 

que é dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico, assim como é dever da 

Universidade promover a articulação entre o conhecimento científico e a transformação da 

sociedade. Metodologicamente, espera-se que o documento resultante seja elaborado de 

forma participativa, envolvendo o conjunto de funcionários do Museu, estudantes e docentes 

do curso de Turismo, além de especialistas da prefeitura de Juiz de Fora e usuários, levando 

em conta suas diferentes atribuições. 

Contato: marianachaves82@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: DIGA NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Unidade: FAC DE DIREITO 

Coordenador: Ellen Cristina Carmo Rodrigues 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O presente projeto propõe contribuir para os procedimentos de atendimento, 

assistência e prestação jurisdicional em relação às mulheres vítimas de violência doméstica no 

município de Juiz de Fora/MG. Para tanto, serão realizados atendimentos diários no Centro de 

Referência Casa da Mulher de Juiz de Fora/MG, órgão que, de acordo com as políticas públicas 

locais atinentes ao tema, é competente para atender às necessidades das referidas mulheres 

quando da verificação da violência doméstica. Os atendimentos a serem realizados pelos 

acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade de Direito da UFJF, devidamente 

supervisionados pela professora coordenadora deste projeto de extensão acadêmica, têm por 

objetivo conferir apoio aos projetos já realizados pelo poder público local e pelo Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, no Foro da Comarca de Juiz de Fora, para o enfrentamento da 

violência contra mulheres. Para tanto, os alunos realizarão atendimentos na Casa da Mulher 

de segunda a sexta, de 08:00 às 12:00h e de 14:00 às 18:00h, quando farão o acolhimento das 

vítimas, promoverão a escuta qualificada do caso e confeccionarão os pedidos de medida 

protetiva e demais encaminhamentos que se façam necessários, nos termos da Lei 

11340/2206, também conhecida como "Lei Maria da Penha". 

Além de colaborar com os atendimentos realizados no Centro de Referência Casa da Mulher, 

pretende-se atuar na promoção de propostas preventivas e ações afirmativas no âmbito da 

violência doméstica e familiar contra a mulher no município, quais sejam: os mecanismos 

alternativos de resolução de conflito e os modernos programas de Justiça Restaurativa, 

desenvolvidos a partir do exercício da comunicação não violenta e da difusão da cultura de 

paz. Para tanto, busca-se capacitar os discentes e demais multiplicadores sociais para 

intervirem na problemática em questão à luz de tais perspectivas, bem como auxiliar os 

profissionais envolvidos a promoverem o devido cumprimento da prestação jurisdicional 

atinente aos casos com a observância dos princípios e garantias constitucionais que se lhe 

relacionam e total compromisso com a promoção dos direitos humanos, nos temos da 

Constituição Federal/88, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e da Resolução 225/2016 do 

CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Cumpre destacar que as atividades inerentes à Justiça 

Restaurativa serão realizadas através de encontros circulares semanais na Casa da Mulher e 

também no NEPCrim (Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da Faculdade de 

Direito da UFJF), sendo que todos os círculos contarão com a participação da equipe de 

estagiários do projeto, sob a supervisão da professora coordenadora. 

 



 
 

 

No intuito de fomentar o desenvolvimento dos trabalhos em rede, visando o fortalecendo dos 

atendimentos prestados pelo Centro de Referência Casa da Mulher às mulheres vítimas de 

violência no município e região, a metodologia a ser adotada contará com a realização de 

estudos periódicos sobre o tema e com a elaboração de propostas à luz do método 

construtivista, permitindo, assim, a participação de todos os envolvidos. Ademais, através da 

"Casa da Mulher itinerante", pretende-se também contemplar as comunidades locais e realizar 

os atendimentos às mulheres vítimas de violência e seus familiares em seus próprios bairros, 

promovendo, assim, a democratização dos atendimentos e acessibilidade aos mesmos às 

beneficiárias e aos demais cidadãos moradores das comunidades atendidas.  

No início das atividades, far-se-á mapeamento dos dados locais relativos à violência doméstica, 

seguidos de elaboração e execução de propostas de intervenção, de acordo com as demandas 

apresentadas. Ao longo do trabalho, refletir-se-á sobre os dados e demandas levantados, 

cotejando-os com os resultados das intervenções realizadas, a fim de que o trabalho seja 

respaldado, de forma harmônica, por atividades de pesquisa capazes de subsidiar o presente 

projeto de extensão de forma contínua. 

Acredita-se que, através deste projeto extensionista, será possível à comunidade acadêmica, 

dentro do recorte específico, apresentar-se à sociedade como ator social capaz de apreender 

as necessidades fundamentais dos grupos atendidos, com vistas à produção, à sistematização 

e à socialização do saber, de modo a contribuir para a efetivação dos direitos humanos e 

garantias fundamentais das mulheres vítimas de violência no município de Juiz de Fora. 

Contato: ellen.rodriguesjf@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Diretrizes para projetos de acessibilidade no interior dos edifícios da UFJF 

Unidade: FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Coordenador: Frederico Braida Rodrigues De Paula 

Vice-coordenador: Myrtes Raposo  

Equipe:  

Resumo: Este projeto, proposto pelo Grupo [INTRA] – Arquitetura de Interiores, Design e 

Decoração, vinculado ao Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia, da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo / UFJF, abrange o tema da inclusão social, por meio da 

acessibilidade ao interior dos edifícios da UFJF. O principal objetivo é fomentar uma discussão 

sobre as possibilidades de adaptação dos edifícios, a fim de promover a maior inclusão e 

garantir o acesso de todos, dentro dos princípios do desenho universal. Metodologicamente, 

propõe-se o levantamento (análise diagnóstico da acessibilidade) das demandas existentes em 

edifícios selecionados (os quais, prioritariamente, devem abranger um grande público da 

cidade como, por exemplo, museus, teatros e ginásios esportivos) e a proposição de soluções a 

curto, médio e longo prazos. O projeto está voltado para aqueles que se interessam pelo tema 

da inclusão social e da acessibilidade, especialmente alunos e pesquisadores de arquitetura e 

urbanismo, artes, design e engenharia. Para mais informações sobre o projeto, entrar em 

contato com o Prof. Dr. Frederico Braida, coordenador do projeto, pelo e-mail 

frederico.braida@ufjf.edu.br, ou pessoalmente; o Grupo [INTRA] localiza-se na sala 108 do 

Galpão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. 

Contato: frederico.braida@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: Divulgação científica e editoração da Revista Brasileira de Zoociências 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Sonia Sin Singer Brugiolo 

Vice-coordenador: Sthefane Davila De Oliveira E Paula  

Equipe:  

Resumo: Este projeto visa a dar continuidade à publicação da Revista Brasileira de Zoociências 

(ISSN 1517-6770), aprimorar o processo de editoração, garantindo maior qualidade da Revista 

e a pontualidade na divulgação dos números, assim como a divulgação da Revista junto à 

comunidade científica. A Revista Brasileira de Zoociências tem como missão divulgar artigos 

científicos originais e comunicações científicas nos diversos campos da Zoologia. A Revista 

preza pela publicação de dados originais, sendo seu conteúdo constituído de novos resultados 

que contribuem para o avanço do conhecimento dentro da Zoologia. Atualmente, a RBZOOC 

possui indexação no BIOSIS, UK – Zoological Records; CAB International e Portal Periódicos 

Capes. Os artigos publicados pela Revista Brasileira de Zoociências encontram-se, gratuita e 

permanentemente, disponíveis no site da Revista. A revista também é impressa e distribuída 

para bibliotecas de todo o Brasil e também de outros países, como Estados Unidos, Equador, 

Reino Unido, Inglaterra, Portugal, Itália e Taiwan. 

Contato: soniasinger@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Do museu para a universidade, da universidade para o mundo: o acervo do Museu 

Mariano Procópio em vídeo 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Maraliz De Castro Vieira Christo 

Vice-coordenador: Martinho Alves Da Costa Junior  

Equipe: Alessandra Souza Melett Brum 

Resumo: O projeto visa a produção de vídeos sobre obras do acervo do Museu Mariano 

Procópio, a partir das pesquisas desenvolvidas sobre o histórico e o acervo do Museu pelo 

Laboratório de História da Arte, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os vídeos buscarão 

divulgar o acervo, mas, igualmente, mostrar como uma obra de arte pode ser analisada. Os 

vídeos serão disponibilizados, inicialmente, no site do Laboratório de História da Arte, 

tornando-se acessíveis a qualquer pessoa. Ações específicas serão desenvolvidas junto a 

escolas públicas de Juiz de Fora, no sentido de divulgar a existência dos vídeos e fornecer 

informações sobre as possibilidades de utilização pedagógica dos mesmos. 

Contato: maraliz.christo@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Doença de Parkinson: Grupo de Apoio aos pacientes e seus cuidadores 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Thiago Cardoso Vale 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Fundamentação teórica: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica e 

degenerativa, com relevante prevalência na população acima de 60 anos. Cursa 

principalmente com bradicinesia, rigidez, tremor e instabilidade postural, além de sintomas 

não-motores como depressão, distúrbios do sono, do olfato e alucinações. Sendo uma doença 

progressiva e atualmente incurável, é grande o seu impacto na qualidade de vida dos doentes 

e de seus familiares, sendo necessário orientação e educação em todas seus estágios.  

Objetivos: Criar um grupo de apoio aos pacientes com DP e seus cuidadores para promover 

ações educativas semanais acerca da doença no Serviço de Neurologia da Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF).  

Metodologia: Serão realizados palestras semanais para esclarecimento sobre diversos tópicos 

da DP, primando por uma linguagem acessível ao paciente e seu cuidador e criando um 

ambiente propício para troca de experiências, retirada de dúvidas e crenças. Recursos 

audiovisuais e filmes serão exibidos, assim como panfletos e cartilhas de orientação serão 

confeccionadas.   

Público-alvo: pacientes portadores de DP e seus cuidadores que frequentam o Serviço de 

Neurologia do HU/UFJF. 

Local de realização: Sala de espera do Ambulatório de Distúrbios de Movimento do HU/UFJF. 

Horário de execução: Segunda-Feira, semanalmente, de 13h às 17h. 

Contato: thiago.vale@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Doenças crônicas não transmissíveis, você sabe o que é e como se cuidar? 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Danielle Maria De Oliveira Aragao 

Vice-coordenador:   

Equipe: Leticia De Oliveira Silva 

Resumo: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se 

desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Atualmente, elas são consideradas 

um sério problema de saúde pública, sendo responsáveis por  aproximadamente 74% das 

mortes no Brasil segundo o Ministério da Saúde. Isso configura uma mudança nas cargas de 

doenças, e se apresenta como um novo desafio para os gestores de saúde. Ainda mais pelo 

forte impacto das DCNT na morbimortalidade e na qualidade de vida dos indivíduos afetados, 

a maior possibilidade de morte prematura e os efeitos econômicos adversos para as famílias, 

comunidades e sociedade em geral. As quatro DCNT de maior impacto mundial são doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. As DCNT são resultado de 

diversos fatores, determinantes sociais e condicionantes, além de fatores de risco individuais 

como tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física e alimentação inadequada. 

Dados mostram que o sobrepeso e sedentarismo têm aumentado entre crianças, adolescentes 

e jovens, favorecendo o desenvolvimento das DCNT na vida adulta. Dessa forma, o estilo de 

vida voltado a hábitos saudáveis constitui um fator contribuinte para a longevidade e deve ser 

estimulado entre crianças, adolescentes e jovens. Dentro desse contexto, algumas ações tem 

sido desenvolvidas em âmbito nacional. Em abril de 2012, por exemplo, a partir de um acordo 

firmado entre o Ministério da Saúde e a Federação Nacional das Escolas Particulares, foi 

lançado o manual ‘Cantinas escolares saudáveis: promovendo a alimentação saudável’, que 

definiu um conjunto de ações para melhorar os alimentos ofertados nas escolas. Destaca-se, 

ainda, o Programa Saúde na Escola (PSE), uma política intersetorial entre o Ministério da Saúde 

e o Ministério da Educação instituída em 2008, no qual o principal objetivo é promover o 

desenvolvimento pleno de jovens estudantes, aproveitando o espaço privilegiado da escola 

para práticas de promoção e prevenção da saúde. Assim, propõe-se esse projeto de extensão 

que tem como objetivo principal motivar a mudança de hábito de vida de jovens e 

adolescentes e alertá-los sobre o crescente número de DCNT em jovens e adultos. Para isso, 

serão realizadas palestras e dinâmicas de orientação na Escola Estadual Sebastião Patrus de 

Sousa, com alunos do Ensino Médio. As palestras e dinâmicas abordarão diversos temas refere 

às DCNT, incluindo uma palestra inicial de orientação geral sobre o que são consideradas DCNT 

e os principais fatores de risco. As palestras e dinâmicas abordarão, ainda, temas específicos, 

como diabetes, obesidade, hábitos alimentares, tabagismo e complicações das DCNT na vida 

adulta. As palestras e dinâmicas serão conduzidas, sob a orientação da docente Danielle 

Aragão, do Departamento de Bioquímica da UFJF, por alunos dos cursos de Fisioterapia e 

Nutrição que abordarão os temas de maneira lúdica e, ao mesmo tempo, educacional. 

Contato: danifarma21@yahoo.com.br 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Doenças endocrinas- quem tem? Atendimento no ambulatório de triagem 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Lize Vargas Ferreira 

Vice-coordenador: Christianne Toledo De Souza Leal  

Equipe:  

Resumo: Pretendemos prestar atendimento de primeira consulta a indivíduos encaminhado 

pelas UAPS ou ambulatório de especialidades do HU-CAS com diagnóstico ou suspeita de 

doenças endócrinas (diabetes, obesidade, doenças da tiróide, alterações do colesterol, etc). A 

partir dessa consulta, os pacientes serão matriculados em um dos ambulatórios ou 

reencaminhados para a UAPS de origem com plano de acompanhamento conjunto. 

Esse atendimento se dará no segundo andar do HU-CAS, as segundas e terças-feiras, a partir 

de 15 horas. 

Contato: lize.vf@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Economia nas Escolas 

Unidade: FACULDADE DE ECONOMIA 

Coordenador: Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli 

Vice-coordenador: Lourival Batista De Oliveira Junior  

Equipe: Diogo Fernandes, Fernando Salgueiro Perobelli, Flaviane Souza Santiago, Lourdes 

Vieira Pinto Da Silva, Weslem Rodrigues Faria, Wilson Luiz Rotatori Correa 

Resumo: Nosso objetivo é fazer com que alunos do ensino fundamental e médio entendam a 

dinâmica econômica e financeira de um país e do mundo por meio de conceitos-chave, como 

moeda, inflação, produção, emprego, comércio internacional, planejamento financeiro, 

poupança e investimento.  

A partir da exposição de fatos relacionados à história (a origem do dinheiro, das instituições, 

da moeda local), à geografia (globalização e comércio internacional), à economia (inflação, 

emprego, produção, câmbio) e a finanças (planejamento, poupança, investimento), 

procuramos formar cidadãos capazes de entender notícias e fatos relevantes e tomar decisões 

financeiras cotidianas. O projeto está estruturado em 2 horas de aulas semanais, com 

atividades correlatas para fixação de conceitos, por um período de 1 ano. 

O projeto vem sendo desenvolvido em bairros carentes de Juiz de Fora. Atualmente, estamos 

atendendo 3 turmas do oitavo e novo ano da escola municipal União da Betânia, localizada nas 

Granjas Betânia, um bairro que sofre com a falta de emprego, de oportunidades e com o 

comércio ilegal de drogas.  

Nossa meta é sempre levar o projeto a comunidades como essa, abrindo novas perspectivas a 

crianças que, de outra forma, não teriam acesso aos conceitos trabalhados e às diversas 

oportunidades que podem se desenvolver a partir do entendimento deles.  

Contato: fernandafinotti.perobelli@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL ATRAVÉS DE OFICINAS CULINÁRIA NA OBRA 

SOCIAL DA PARÓQUIA DE SANTA RITA DE CÁSSIA DE JUIZ DE FORA -MG 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Ana Livia De Oliveira 

Vice-coordenador:   

Equipe: Sarah De Oliveira Britto, Thamiris Souza Rezende 

Resumo: A cultura alimentar tem raízes históricas e se expressa nos nossos hábitos cotidianos, 

é composta pelo que é tradicional e também pelo que é construído, como novos hábitos. As 

transformações oriundas da urbanização, da industrialização, do desenvolvimento de 

tecnologias, da expansão da indústria de alimentos, da difusão da mídia e do discurso 

científico, afetam de forma diferenciada os indivíduos, as famílias e os grupos sociais de acordo 

com a sua história e aprendizagem. A Oficina Culinária é uma estratégia de promoção de 

alimentação saudável, pautada na apropriação ativa do saber, na criatividade, na troca de 

conhecimentos e experiências. O objetivo geral desse projeto é sensibilizar e instrumentalizar 

os participantes a desenvolverem ações de cuidado à saúde e nutrição, tendo como recurso a 

culinária. Os objetivos específicos são: debater e aprofundar conceitos para a promoção de 

saúde e de alimentação saudável; possibilitar desenvolver habilidades culinárias e promover 

reflexões sobre hábitos alimentares dentro do núcleo familiar. A metodologia é desenvolvida 

por meio de oficinas culinárias que são realizadas na paróquia de Santa Rita de Cássia no bairro 

Bonfim. 

Contato: analivia.oliveira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO 

DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA OSTOMIZADA -SASPO - DE JUIZ DE FORA-MG 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Ana Livia De Oliveira 

Vice-coordenador:   

Equipe: Ana Carolline Pereira Da Silva, Ana Paula Boroni Moreira 

Resumo: Este projeto de extensão é desenvolvido com portadores de estomas intestinais de 

eliminação (colostomizados e ileostomizados) atendidos pelo Serviço de Atenção à Saúde da 

Pessoa Ostomizada -SASPO - de Juiz de Fora - MG. A pessoa estomizada é aquela que em 

decorrência de um procedimento cirúrgico com exteriorização do sistema (digestório, 

respiratório e urinário), possui um estoma . Considerando-se os tipos de estomias digestivas de 

eliminação, a colostomia é a mais freqüente. Caracteriza-se pela exteriorização do cólon 

através da parede abdominal, com o objetivo de eliminação fecal. Já a abertura artificial entre 

o íleo, no intestino delgado, e a parede abdominal, denomina-se ileostomia. Em relação aos 

estomas intestinais, as causas que condicionam à necessidade de realização desse tipo de 

estomia são diversas e incluem as neoplasias, distúrbios congênitos, traumas, doenças 

inflamatórias intestinais,destas o câncer colo-retal é a principal ocorrência. A eliminação das 

fezes passa a ser feita por um orifício no abdômen, onde a alça do cólon ou íleo é 

exteriorizada. Assim sendo, não há mecanismos de continência que regulem o fluxo das fezes, 

que passa a ocorrer, freqüentemente, de modo contínuo, e obriga o indivíduo a portar uma 

bolsa plástica aderida à pele do abdômen para a coleta do efluente. A perda do controle da 

eliminação de fezes e gases, causada pela abertura de um estoma intestinal, constitui fator 

forte de impacto emocional para as pessoas estomizadas, porque altera o esquema corporal, a 

auto-imagem e a auto-estima, além de determinar outros distúrbios associados a essas. A 

adaptação à condição de portador do ostoma e da bolsa coletora é um processo longo e 

contínuo. Desta forma, o reforço de orientações sobre a adoção de comportamentos 

nutricionalmente saudáveis constitui-se em um desafio para os profissionais de saúde, pois a 

modificação de hábitos de vida envolve mudanças na forma de viver e na própria idéia de 

saúde que o indivíduo possui. O objetivo deste projeto é Desenvolver atividades de Educação 

alimentar e nutricional com estomizados intestinais. Promover mudanças nas práticas 

alimentares e sensibilizar o estomizado quanto à importância do consumo alimentar para a 

qualidade de vida e redução das queixas alimentares relacionadas as estomias. Melhorar o 

conhecimento dos estomizados intestinais sobre a nutrição. Melhorar a saúde e o estado 

nutricional dos colostomizados e ileostomizados para melhor adaptação e reabilitação do 

paciente e da família. São  feitos trabalhos de educação alimentar e nutricional  junto aos 

grupos terapêuticos, salas de espera, encontros temáticos e palestras e oficinas. o projeto é 

Realizado Portadores de estomas intestinais de eliminação (colostomizados e ileostomizados), 

usuários do SUS atendidos pelo SASPO - Juiz de Fora no PAM - Marechal 7o Andar sala 704.  

 Contato: analivia.oliveira@ufjf.edu.br 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Educação continuada em Doenças Imuno-mediadas: uma abordagem de 

conscientização e orientação de pacientes do HU/UFJF 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Leopoldo Antonio Pires 

Vice-coordenador: Ana Laura Maciel Almeida  

Equipe: Carlos Augusto De Albuquerque Damasceno 

Resumo: As doenças imuno-mediadas englobam as doenças desmielinizantes e são de grande 

relevância epidemiológica no Brasil e no mundo . Dentre estas a de maior  significado 

epidemiológico é  sem dúvida a Esclerose múltipla (EM).   Caracteriza-se como doença auto-

imune, que atinge predominantemente pacientes jovens (entre 20 e 40 anos) levando a uma 

alta morbidade com grande impacto pessoal e social. Tem como base fisiopatológica a 

nflamação seguida de desmielinização e formação de gliose de modo recidivante ou 

progressivo no sistema nervoso central dos pacientes. Pode ser desencadeada por um 

somatório de fatores genéticos e  fatores ambientais. Os pacientes com EM são diagnosticados 

segundo os critérios de Mc Donalds  associados à interpretação de exames de imagem e 

laboratoriais a fim de contemplar os principais diagnósticos diferenciais. Outras doenças 

imuno-mediadas relevantes associadas à desmielinização envolvem a síndrome de Guillain 

Barré, a neuromielite óptica e a encefalomielite disseminada aguda. Os pacientes acometidos 

por essas doenças apresentam um impacto negativo em qualidade de vida e necessitam de 

acompanhamento interdisciplinar que prime pela busca de um bem-estar físico, psicológico e 

social. 

: As doenças imuno-mediadas englobam doenças desmielinizantes de relevância 

epidemiológica na Zona da Mata, como é o caso, sobretudo, da Esclerose Múltipla (EM). A EM 

caracteriza-se como doença auto-imune, que atinge pacientes jovens (entre 20 e 40 anos) 

inicialmente. Há a inflamação, desmielinização e formação de gliose de modo recidivante ou 

progressivo no sistema nervoso central dos pacientes, desencadeada por uma soma de fatores 

genéticos com fatores ambientais. Os pacientes com EM são diagnosticados com os critérios 

de Mc Donald9,10, associados à interpretação de exames de imagem e laboratoriais a fim de 

contemplar os diagnósticos diferenciais. Outras doenças imuno-mediadas relevantes 

associadas à desmielinização envolvem a síndrome de Guillain Barré, a neuromielite óptica 

(Devic) e a encefalomielite disseminada aguda (ADEM). Os pacientes acometidos por essas 

doenças apresentam grande mpacto negativo na qualidade de vida e necessitam de 

acompanhamento multyiprtofissional buscando bem-estar físico, psicológico e social. 

Objetivos: Conscientizar os usuários do Serviço de Neurologia do HU/UFJF acerca das principais 

doenças desmielinizantes, com foco na esclerose múltipla e suas implicações. 

 



 
 

 

Metodologia: Haverá a realização de palestras explicativas e lúdicas para pacientes, 

acompanhantes e cuidadores, semanalmente na Sala de Espera do Serviço de Neurologia do 

HU-UFJF. Serão focadas nas principais doenças desmielinizantes com destaque para a EM . 

Serão realizadas antes do início do atendimento ambulatorial de doenças imuno-mediadas do 

Serviço de Neurologia, de 13h10 às 13h40. Será enfatizada com linguagem acessível e 

ilustradas por recursos audiovisuais. Serão, ainda, realizadas coletas de dados dos pacientes 

para que possam ser classificados sob os critérios de Mc Donald, relativos à esclerose múltipla, 

de 13h40 às 16h. 

Público-alvo: pacientes, acompanhantes e cuidadores que frequentem o ambulatório do 

CADIM (Centro de atendimento a Doenças imuno-mediadas) Serviço de Neurologia do 

HU/UFJF. 

Local de realização: Sala de espera do ambulatório de doenças imuno-mediadas, realizado nas 

quartas-feiras à tarde no Serviço de Neurologia do HU/UFJF. 

Horário de execução: De 13h às 17 hs semanalmente. 

Contato: leopoldo.pires@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Educação continuada em temas pertinentes à infância e adolescência com as crianças 

da APAE 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Teresa Cristina Ribeiro Lopes 

Vice-coordenador: Ivana Lucia Damasio Moutinho  

Equipe:  

Resumo: Fundamentação teórica: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) é 

uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional1. O objetivo 

maior desta entidade é melhorar as condições de vida do portador de deficiência, e, 

principalmente, assegurar-lhe o desenvolvimento e os direitos de cidadão2. A primeira APAE 

foi fundada em 11 de dezembro de 1954 no Rio de Janeiro, e em 1962 foi criada a Federação 

Nacional das APAEs . Atualmente, elas estão presentes em quase 2000 municípios brasileiros1. 

Com base em dados da Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população 

mundial apresenta algum tipo de deficiência. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de 

deficientes1. Com isso, ressalta-se a importância das associações para os especiais, como a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, e outros programas que dão toda a 

assistência não só aos portadores, mas também aos seus pais e/ou responsáveis. O 

desenvolvimento de trabalhos em conjunto com essas entidades pode auxiliar diretamente na 

qualidade de vida, prevenção de doenças e manutenção da saúde dos atendidos. Devido à 

importância e ao impacto dos atrasos no desenvolvimento no que se refere à morbidade 

infantil, é fundamental que se possa, o mais precocemente possível, identificar as crianças de 

maior risco, a fim de minimizar os efeitos negativos daí decorrentes, intervindo em políticas e 

manobras que possam fornecer ferramentas necessárias para manutenção de uma boa 

qualidade de vida através da promoção de saúde visando um pleno desenvolvimento 

neuropsicomotor e social. 

Contato: lopestcr@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Educação continuada sobre Acidente Vascular Cerebral e sua identificação precoce: 

conscientizando pacientes do HU/UFJF 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Leopoldo Antonio Pires 

Vice-coordenador: Ana Laura Maciel Almeida  

Equipe:  

Resumo: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um comprometimento neurológico cujos sinais 

e sintomas variam de acordo com a área cerebral acometida, podendo causar paralisia, paresia 

ou perda da sensibilidade em face, braço ou perna de um lado do corpo; alteração na visão, 

linguagem, compreensão ou deglutição; desequilíbrio, falta de coordenação no andar ou 

queda repentina e cefaleia súbita; entre outros. Globalmente é a segunda principal causa de 

morte¹ e uma das principais causas de incapacidade entre adultos. 

Objetivos: Educar a população acerca da prevenção do AVC por meio do combate aos fatores 

de risco modificáveis, bem como orientar quanto ao reconhecimento e tomada de decisão 

diante de um AVC para um maior sucesso do tratamento. Além disso, visamos criar um grupo 

de apoio às vítimas do AVC e seus cuidadores, no qual possamos esclarecer dúvidas e 

incentivar quanto a uma reabilitação. 

Metodologia: Serão realizadas apresentações em salas de esperas sobre diversos tópicos do 

AVC, primando por uma linguagem acessível ao paciente e criando um ambiente propício para 

troca de experiências, retirada de dúvidas e crenças. Recursos audiovisuais e filmes serão 

exibidos, assim como panfletos e cartilhas de orientação serão confeccionados.   

Público-alvo: grupos de hipertensos que frequentam o Serviço de Cardiologia do HU/UFJF e 

pacientes do ambulatório de Neurovascular do Serviço de Neurologia do HU/UFJF 

Local de realização: Sala de espera dos serviços de Cardiologia e de Neurologia do HU/UFJF. 

Horário de execução: Segunda-feira, quinzenalmente, de 7h às 9h. 

Contato: leopoldo.pires@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Educação e Atenção em Saúde 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Aldemir Negrao Martins Filho 

Vice-coordenador:   

Equipe: Celio Jose Viegas, Evandro Tomasco De Abreu, Maria Das Gracas Honorio Ramos 

Amado, Maria Helena Marques, Maria Rachel Miranda Peluso 

Resumo: Este trabalho visa atendimento odontológico (atenção primária) para crianças de 

idade pré-escolar, pais e responsáveis, implicando atenção em saúde e incentivo de ações 

preventivas, com motivação para a obtenção e manutenção de um estado de saúde e devida 

atenção aos desvios. Deve ser estendido aos funcionários e frequentadores das entidades 

assistidas, quando se pretende que passem a atuar como agentes geradores de ações em 

saúde. Será abordada a atenção secundária sempre que necessária e indicada. 

Contato: anmfcp@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DE IDOSOS E CUIDADORES: ABORDAGEM 

INTERPROFISSIONAL 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Edna Aparecida Barbosa De Castro 

Vice-coordenador: Eliane Baiao Guilhermino Alves  

Equipe: Anadelle De Souza Teixeira Lima, Renata Alvarenga Vieira, Vania Maria Freitas Bara 

Resumo: O projeto “Educação e promoção do autocuidado de idosos e cuidadores: abordagem 

interprofissional” será desenvolvido em parceria com o Ambulatório de Geriatria e 

Gerontologia do Hospital Universitário de Juiz de Fora - MG (HU-CAS), juntamente com 

profissionais das áreas de Enfermagem, Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física, 

Psicologia e Serviço Social. Na sequencia da linha de cuidado da Rede de Atenção á Saúde do 

SUS, propõe-se a desenvolver: avaliação e acompanhamento da saúde de idosos e cuidador 

familiar numa perspectiva gerontogeriátrica; ações de educação em saúde visando garantir aos 

idosos e aos seus cuidadores informações; habilidades; estímulo a independência funcional, 

apoio para o autocuidado para a promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos 

quando inseridos em suas comunidades e domicílios. As atividades ocorrerão por meio de 

consultas individuais e com profissionais de diferentes áreas que compõe a equipe do projeto, 

incluindo atendimentos interprofissionais e em três grupos educativos: Oficina de Memória 

para idosos, grupo de convivência de idosos e grupo de cuidadores familiares, os quais 

envolverão atividades lúdicas a partir de temas e necessidades levantadas pelos próprios 

participantes. 

Contato: edna.castro@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Educação Física na Educação Infantil 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Ludmila Nunes Mourao 

Vice-coordenador: Ayra Lovisi Oliveira  

Equipe: Selva Maria Guimaraes Barreto 

Resumo: O projeto "Educação Física na Educação Infantil" será realizado na Creche 

Comunitária Leila de Mello Fávero localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, 1989, Bairro 

São Pedro, na cidade de Juiz de Fora - MG. O projeto visa estimular a motricidade desde a mais 

tenra idade; desenvolver experiências motoras à criança, com enfoque lúdico; orientar as 

ações de futuros profissionais que atuarão com bebês e crianças pequenas em atividades 

motoras com foco principal na ludicidade; reiterar a importância da atuação de professores de 

Educação Física em creches e escolas de Educação Infantil, chamando para a importância da 

ação lúdica, social, corporal, criativa, cultural e pedagógica desenvolvidas, mais 

especificamente, nos primeiros anos de vida. O público alvo do projeto serão as 100 crianças 

com idades entre 3 meses a 3 anos e 11 meses atendidas na creche, que funciona em regime 

de tempo integral, de segunda a sexta, das 6:30h às 18h. O trabalho a ser desenvolvido na 

creche comunitária será realizado as quartas-feiras pela manhã, no horário de 9 horas com 

duração de 1hora. As atividades serão desenvolvidas pelos alunos da disciplina Educação 

Física, Escola e Infância do curso de Licenciatura Educação Física, sob a supervisão das 

professoras Ludmila Mourão e Ayra Lovisi, da mestranda Karine Godoy e bolsistas do 

Programa de Educação Tutorial (PET-FAEFID). Constará de atividades baseadas na estimulação 

das funções motoras e sociais das crianças de maneira lúdica, através de brinquedos ou 

materiais da própria instituição e brincadeiras que utilizam o espaço institucional para o 

desenvolvimento da coordenação motora, lateralidade, ritmo, além das trocas sociais, 

permitindo que a criança interaja com a realidade social, cultural de maneira natural, 

contribuindo para que seja permitido experiências ricas e diversificadas. 

Contato: mouraoln@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO NOTURNO: ‘EXTENDENDO’ EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Janaina Garcia Sanches 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Este projeto de extensão tem como objetivo geral desenvolver uma experiência 

pedagógica em ensino da Educação Física voltada para alunos do ensino noturno (Ensino 

Médio regular e EJA) em uma escola pública do município de Juiz de Fora/MG. A metodologia 

abarca procedimentos que levam em conta a realidade sócio cultural dos alunos atendidos no 

ensino noturno da escola pública, considerando, para o desenvolvimento do processo 

pedagógico das aulas de Educação Física, os interesses e as expectativas desse público quanto 

às práticas corporais abordadas por esse componente curricular. (Informações sobre dia e 

horário de funcionamento, bem como o local onde o projeto será realizado, serão divulgadas 

no momento oportuno caso ele seja aprovado pela Pró Reitoria de Extensão). 

Contato: janaina.sanches@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Educando corpo e mente: A dança de salão na promoção da saúde da família 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Erica Maria Nascimento Dias 

Vice-coordenador:   

Equipe: Daniel Felipe Borges Osorio, Gracielle Landim Pereira, Jose Sergio Fernandes, Juliana 

Maria Nascimento Souza, Marcos Vinicius Dias Da Silva 

Resumo: O projeto "Educando corpo e mente: A dança de salão na promoção da saúde da 

família." objetiva a alunos e servidores da UFJF (docentes e técnico-administrativos) e à 

comunidade externa um espaço de convivência, aprendizado e promoção de saúde física e 

mental, por meio da prática de dança de salão. O projeto será conduzido no Restaurante 

Universitário (RU– Centro), às segundas e quartas-feiras no horário de 19:00 às 20:30. Além da 

prática da dança de salão, os participantes farão parte de uma  pesquisa científica que visa 

avaliar o efeito da prática da dança sobre a qualidade de vida do indivíduo, tanto com relação 

à sua consciência corporal, sua relação com as pessoas, seu bem-estar físico e mental e a 

influência dessas transformações sobre suas atividades diárias no trabalho. 

Contato: ericamjf@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Tecnologia e Produção 

Título: Encontros com a Estatística - Ciclo de Seminários em Estatística 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Lupercio Franca Bessegato 

Vice-coordenador: Augusto Carvalho Souza  

Equipe: Michel Helcias Montoril 

Resumo: O presente projeto tem como principal objetivo divulgar e disseminar, na 

comunidade acadêmica e externa, a importância da metodologia estatística em pesquisa, em 

identificação de padrões que facilitem o entendimento de problemas reais e como ferramental 

de apoio em processos de tomada de decisões no âmbito público e privado. Busca também 

mediar um vínculo permanente e periódico entre a comunidade externa e acadêmica, com a 

finalidade de auscultar suas demandas por novas metodologias e ferramentas estatísticas com 

finalidade de apoio em suas decisões e adequadas às suas necessidades. 

Contato: lupercio.bessegato@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Encontros Formativos 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Claudia Avellar Freitas 

Vice-coordenador: Rita De Cassia Reis  

Equipe: Margareth Aparecida Sacramento Rotondo 

Resumo: O projeto Encontros Formativos consiste em um espaço para possibilitar a troca de 

saberes e práticas entre Universidade e Escolas, por meio de ações que envolverão estudantes 

de licenciatura, docentes da Educação Básica e a equipe multidisciplinar de docentes do 

Núcleo de Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia (NEC) da Faculdade de Educação 

da UFJF. Tal projeto será constituído por um conjunto de oficinas mensais oferecidas no 

segundo semestre de 2017 e no primeiro semestre de 2018, que se ocuparão em abordar 

temáticas diversas a cada mês. Seu objetivo é promover vivências formativas de caráter 

multidisciplinar que contribuam com a qualificação das ações das/os docentes envolvidas/os 

diante das complexas e variadas questões educacionais e sociais contemporâneas. 

Nestas oficinas serão tramadas problematizações em relação aos conhecimentos e suas 

verdades, às concepções que lhes são atreladas, à produção de saberes, de práticas e de 

subjetividades a elas conjugadas. Para tanto, propõe-se uma trama a partir dos conteúdos 

escolares que os/as docentes experimentam em sua prática na escola.Poderão se inscrever 

docentes que lecionem na Educação Básica em qualquer segmento ou modalidade de ensino e 

estudantes de licenciatura. 

Contato: claux2601@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Ensino de Lutas para Cidadania 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Ludmila Nunes Mourao 

Vice-coordenador: Ayra Lovisi Oliveira  

Equipe: Jeferson Macedo Vianna 

Resumo: A falta de oportunidade de jovens em situação de vulnerabilidade social de 

conseguirem vincular-se a projetos socioesportivos é ainda uma realidade.  O Instituto Jesus 

(IJ) parceiro do PET-FAEFID da UFJF é uma Instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que 

presta atendimento a crianças e adolescentes cujas famílias vivem em situação de 

vulnerabilidade social. Tem sua missão pautada na prestação de atendimento a crianças 

expostas a situação de vulnerabilidade, através de ações que almejam a formação profissional 

e cidadã. O Projeto "Ensino de Lutas para a Cidadania" foi idealizado para desenvolver a 

formação dessas crianças em risco social.   A proposta do “Ensino de Lutas para a Cidadania”, 

tem como pressuposto o esporte como um direito de todos e como uma condição para o 

desenvolvimento humano, nesta perspectiva ele deve ser capaz de impulsionar as 

potencialidades de cada sujeito no projeto. As práticas educativas esportivas vivenciadas pelas 

quatro aprendizagens são processualmente incorporadas pelos educandos na forma de 

habilidades, capacidades, valores e atitudes (HASSENFLUG, 2004) com vistas à formação da 

totalidade da pessoa. Nossa intenção metodológica está na formação dos bolsistas e dos 

beneficiados do IJ, em uma proposta que privilegie um ensino por competências e habilidades 

e que tenha como desafio refletir sobre o Esporte na perspectiva formativa, mediada pela 

Aprendizagem Baseada em Problemas. A proposta prioriza a formação acadêmica esportiva 

orientada por estratégias problematizadoras, por relações dialógicas e participativas 

potencializadoras do protagonismo juvenil e construtoras do Projeto de Vida dos beneficiados. 

Os valores que esta perspectiva metodológica irá desenvolver na educação pelo esporte para o 

desenvolvimento humano  são aqueles presentes na carta olímpica: como excelência 

(competência), solidariedade (não indiferença, aceitação da diferença, disponibilidade para 

entrega, aprendizado com o outro), espírito de amizade (cooperação), e compreensão mútua 

(tolerância e respeito), espírito esportivo e fair play, que se constituem em competências para 

a toda a vida em sociedade. (CARTA OLÍMPICA, 2007), acrescidos de liderança e meio 

ambiente com sustentabilidade. Esta proposta pedagógica tem como princípios de formação 

dos graduandos que formarão através da Educação pelo esporte para o desenvolvimento 

humano os beneficiados, em três eixos: competência, autonomia e solidariedade. Esta virá 

auxiliar o graduando a relacionar o seu conhecimento teórico com o significado prático de sua 

intervenção profissional, integrando a ciência à prática, oportunizando o contato com 

problemas advindos do campo profissional, nas observações e intervenções realizadas no 

projeto sócioesportivo. 

Contato: ludimilaforechi@yahoo.com.br 



 
 

 

Área temática: Trabalho 

Título: Entendendo o cotidiano do professor na cidade de Juiz de Fora: grupo de reflexão 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Lelio Moura Lourenco 

Vice-coordenador:   

Equipe: Francesca Stephan Tavares 

Resumo: A saúde do professor de ensino superior é ainda um tema a ser explorado pelas 

pesquisas no Brasil. Tem havido uma crescente preocupação com a precarização do trabalho 

docente e com a rotina desgastante que tem sido característica da educação. Tem havido uma 

crescente preocupação com a precarização do trabalho docente e com a rotina desgastante 

que tem sido característica da educação. Manifestações de depressão e ansiedade têm sido 

apontadas como principais sintomas psicoemocionais e fontes de adoecimento dos 

trabalhadores. As percepções de professores sobre o quanto eles compreendem as formas de 

relacionamento interpessoal como possíveis determinantes de desgaste físico e psicológico 

também é um tema que merece ser debatido considerando a diversidade de relações 

estabelecidas no ambiente de trabalho indica um funcionamento multifacetado e complexo. 

Os grupos de reflexão é uma modalidade de prática grupal utilizada na formação continuada 

de profissionais e na elaboração das tensões geradas pelo trabalho. O presente projeto tem 

como objetivo o desenvolvimento de grupos de reflexão com professores visando possibilitar 

aos participantes a reflexão das formas nocivas do trabalho docente e o aprendizado de 

formas mais eficientes de enfrentamento do cotidiano do trabalho docente. A população alvo 

se constituirá de professores do Município de Juiz de Fora. Os grupos de reflexão serão 

realizados no Centro de Psicologia Aplicada da UFJF e terá duração de cerca de três meses com 

encontros semanais. 

Contato: lemolo20014@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Equipe de Atletismo UFJF 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Jorge Roberto Perrout De Lima 

Vice-coordenador: Jose Augusto Rodrigues Pereira  

Equipe:  

Resumo: O Projeto Equipe de Atletismo tem como objetivo oferecer treinamento de atletismo 

a jovens a partir de 13 para participar de competições oficias de atletismo em provas de 

corridas, saltos e lançamentos. 

Os treinamentos são de segunda a sexta-feira, nos horários de 8:00 h e de 14:00 h. Não há 

taxas de inscrição ou mensalidades. Os interessados devem procurar os professores, na pista 

de atletismo da Faculdade de Educação Física, nos horários dos treinos. 

Contato: jorge.perrout@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Equipe de competição e apresentação de Ginástica de Trampolim 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Roseana Mendes 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto "Equipe de competição e apresentação de Ginástica de Trampolim", visa 

atender crianças e adolescentes alunos do Colégio de Aplicação João XXIII e da comunidade 

com maior habilidade na Ginástica de Trampolim. Alunos estes, que se destacarem no projeto 

de extensão Ginástica de Trampolim: uma oportunidade. Oferece um trabalho de 

aprimoramento técnico, detecção de talentos e desenvolvimento do treino de rendimento. A 

Ginástica de Trampolim se caracteriza com saltos acrobáticos realizados em três aparelhos 

distintos: tumbling, duplo mini tramp e trampolim (conhecido como cama elástica). As 

atividades acontecerão no Colégio de Aplicação João XXIII, duas a três vezes por semana, 

terças, quartas e quintas-feiras. As aulas/treinos serão realizadas em horários diferenciados: 

de 14h às 17h, e/ou a partir de 18hs e 30min, com a duração de 120 a 180 minutos. Um dos 

objetivos é a detecção de talentos e fomento da prática da Ginástica de Trampolim para 

crianças e adolescentes do CA João XXIII e comunidade em geral. 

Contato: roseana.mendes@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: ERA OUTRA VEZ: COMPARTILHANDO LEITURAS, ENALTECENDO PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Geruza Cristina Meirelles Volpe 

Vice-coordenador: Suzana Lima Vargas Do Prado  

Equipe: Hilda Aparecida Linhares Da Silva Micarello, Livia Ferreira Coutinho Alonso 

Resumo: O Projeto “Era Outra Vez: Compartilhando Leituras, Enaltecendo Práticas 

Pedagógicas” acredita esperançosamente na literatura como “(...) experiência humanizante 

profundamente enriquecedora que nos pode mudar para sempre (...)” (AZEVEDO, 2014, p. 70); 

uma poderosa força em nossas vidas, que pode motivar-nos, seduzir-nos, desafiar-nos, 

emocionar-nos, colocar-nos em suspensão e a nossas perspectivas particulares; um convite 

para navegar por imensuráveis e misteriosos bosques de ficção-realidade. E, como seu 

corolário, defende o papel da Universidade, a partir das Licenciaturas, destacadamente em 

Pedagogia, de não alhear-se de uma ação sistemática, reflexiva e intencional de formação de 

leitores literários, futuros formadores de leitores. “Era Outra Vez” visa a democratizar o acesso 

e a difusão de livros de literatura infantil de qualidade, promovendo o envolvimento ativo de 

futuros licenciados nas próprias aprendizagens, norteados pelo triplo princípio de autonomia, 

variedade e sistematicidade, oportunizando-lhes a possibilidade de assumir um 

comprometimento com a leitura e a literatura de forma eficaz e perene. Para tanto, a cada 

semana, um convite motivador para um livro será afixado nos murais da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora; obra esta que estará disponível em uma 

caixa gentil e zelosamente recebida por nossa Biblioteca, acompanhada de um “diário de 

presença”  e um “diário de bordo”  de todos que a visitarem. Como “diário de presença” 

compreende-se uma relação dos leitores da obra eleita como referência para semana e de 

como tais leitores a avaliam no seu conjunto (excelente, muito boa, boa, regular, ruim). Como 

“diário de bordo”, um fichário móvel, a ser preenchido por aqueles(as) que se sentirem 

motivados pela obra e a partir dela se desafiarem a resenhá-la; a reescrevê-la com outros 

finais; a redigirem um texto (em prosa ou poesia) nela inspirada; a proporem atividades 

educativas que possam realizar-se em contextos escolares e não-escolares; a produzirem 

imagens, bricolagens, músicas; enfim, tudo que a imaginação permitir, respeitados o direito ao 

anonimato do(a) proponente que assim o desejar, mas não menos importante,  os princípios 

éticos relativos à dignidade humana e à valorização da diversidade cultural, social, étnico-racial 

e de gênero. Sejam tod@s bem-vind@s a esta aventura! 

Contato: profgeruza@bol.com.br 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Escola - Ambiente Sustentavel 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Coordenador: Marconi Fonseca De Moraes 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: A Universidade Federal de Juiz de Fora em parceria com a Escola Estadual Batista de 

Oliveira, querem fazer à diferença e junto aos alunos e a sua comunidade, fomentar 

mudanças. Unindo esforços,e acreditando na educação como contribuição para a formação 

das futuras gerações  

  A Educação Ambiental (EA) pode ser desenvolvida e vivenciada de maneiras diferentes, 

sobretudo nas escolas, este  projeto visa trabalhar com os  alunoa  do ensino  fundamental e  

ensino médio, no  contexto da  educação ambiental. 

Contato: marconi.moraes@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: ESCOLA DE ESPECTADOR 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Marcia Cristina Vieira Falabella 

Vice-coordenador:   

Equipe: Jose Luiz Ribeiro 

Resumo: A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através da Faculdade de Comunicação 

e do Forum da Cultura, em parceria com o Centro de Estudos Teatrais - Grupo Divulgação 

aposta e investe numa política cultural através do projeto de extensão ‘Escola de Espectador’. 

Realizado há mais de 30 anos, o projeto lança mão de uma metodologia própria desenvolvida 

com base na pesquisa empírica, utilizando como meta a experiência do Théâtre National 

Populaire, de Jean Villar, e do grupo La Barraca, de Federico García Lorca. Seu objetivo básico é 

difundir o teatro junto às comunidades carentes e núcleos de educação da rede pública e 

privada, visando à instrumentação da cidadania através das artes cênicas. 

Contato: mfalabella@oi.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Escola de Pais Cidadãos 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Luciana Goncalves Pereira De Paula 

Vice-coordenador: Marina Monteiro De Castro E Castro  

Equipe:  

Resumo: O presente projeto é uma proposta de intervenção no campo de estágio Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, do município de Matias Barbosa. Será realizado junto 

à conselheiros tutelares e de direitos, educadores e famílias de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo Conselho Tutelar e CRAS de Matias Barbosa. 

As ações serão desenvolvidas por meio de levantamento de dados, grupos sócio-educativos, 

palestras, debates e realização de atividades de capacitação a fim de trazer à tona temáticas 

pertinentes aos direitos e deveres das crianças e adolescentes do município. 

Contato: lugppaula@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Escolas inovadoras: usos dos tempos 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Luciana Pacheco Marques 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Este projeto tem como objetivo problematizar os usos dos tempos no/do cotidiano 

escolar, derivando, assim, na apreensão e transformação dos usos que fazem dos tempos na 

prática pedagógica. Utilizando os procedimentos do Paradigma Indiciário de Carlos Ginzburg, a 

partir do qual anotaremos os indícios dos usos dos tempos de projetos político-pedagógicos de 

escolas com experiências inovadoras; e da observação no cotidiano de uma escola de Juiz de 

Fora/MG, dos quais derivarão anotações para rodas de conversas com as professoras, 

coordenadora pedagógica e diretora da referida escola. 

Contato: luciana.marques@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: ESCOVA-AÇÃO 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Marilia Nalon Pereira 

Vice-coordenador: Henrique Duque De Miranda Chaves Netto  

Equipe: Ivone De Oliveira Salgado 

Resumo: A cárie dentária e a doença periodontal na primeira infância são consideradas um 

problema de saúde pública no nosso país. O objetivo é a  elaboração de instrumentos lúdicos 

para serem aplicados no contexto escolar em crianças, na faixa etária de 3 a 7 anos em escolas 

municipais do município de Juiz de Fora, MG,  no sentido de promover educação em saúde, 

representado em cinco etapas específicas, conforme a idade cronológica para que o processo 

de ensino-aprendizagem possa ser desenvolvido de maneira prazerosa despertando a vontade 

de aprender novos hábitos de higiene e dieta (Venâncio et al., 2011). As atividades lúdicas 

possibilitam compartilhar conhecimentos e motivam os envolvidos a fazerem escolhas mais 

saudáveis (Samways, DM et al. 2010). 

Dallabona e Mendes (2004) acreditam que a criança por meio de brincadeiras se satisfaz, em 

grande parte, seus interesses, necessidades e desejos particulares, sendo um meio privilegiado 

de inserção na realidade, pois expressa a maneira de como ela reflete, ordena, desorganiza, 

destrói e reconstrói o mundo. BOMTEMPO, 2011 afirma que o brinquedo tem grande 

importância no desenvolvimento, pois cria novas relações entre situações no pensamento e 

situações reais, p.69. O jogo, brinquedo e brincadeira (Kishimoto, 2011. P 15-48) serão as 

atividades deste estudo. Esta aprendizagem tornar-se-á significativa pois compreende o 

sentido prazeroso de aprender, fazendo parte da própria pessoa, sendo extensão dela mesma 

e contrapõe-se à aprendizagem formal como esclarece ROGERS, 1972 p. 4, a educação se 

transforma na frustrada tentativa de aprender matérias sem qualquer significação pessoal .... 

lida apenas com o cérebro. Não envolve sentimentos ou significados pessoais; não tem a 

mínima relevância para as pessoas, como um todo. Segundo PIAGET, 1971, existem três tipos 

de estruturas que caracterizam os jogos infantis: o exercício, o símbolo e a regra, constituindo 

os jogos de “construção”. O autor exemplifica com o indivíduo que pula um riacho pelo prazer 

de saltar e volta para à margem, o faz por divertimento e não por necessidade, p.144. 

 As atividades ocorrerão em espaços diversificados, como, na brinquedoteca da escola (Rosa, 

FV, Kravchychyn, H, Vieira, ML, 2010). No pátio, ao ar livre, em sala de aula, aproveitando todo 

ambiente escolar. No decorrer da ação lúdica, a criança não está concentrada em adquirir 

conhecimento, tal como assegura Kishimoto (2002): “Quando ela brinca não está preocupada 

com a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de qualquer habilidade mental ou 

física” (pp. 4-5). Todavia, o lúdico promove o desenvolvimento de capacidades e competências 

na criança associadas ao desenvolvimento cognitivo, uma vez que “qualquer objecto utilizado 

como jogo pela criança constitui uma fonte de progresso e aprendizagem de uma perspectiva 

didáctica” (Borràs, 2002, p. 233). De igual modo, a sustentar, Kishimoto (2002) revela que “Em 

qualquer tipo de jogo a criança sempre se educa” (p. 23). 



 
 

 

Contato: marilia.nalon@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: ESPAÇO INTERATIVO DO MUSEU DE MALACOLOGIA PROF. MAURY PINTO DE OLIVEIRA, 

NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA UFJF 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Sthefane Davila De Oliveira E Paula 

Vice-coordenador: Eloi Teixeira Cesar  

Equipe:  

Resumo: O Museu de Malacologia Prof. Maury Pinto de Oliveira, originalmente idealizado 

como um espaço para abrigar uma coleção biológica, tornou-se ao longo dos anos um espaço 

de popularização do saber científico aberto a todos os públicos. A coleção do Museu de 

Malacologia foi iniciada na década de 1950 e presentemente conta com mais de 8800 lotes, 

incluíndo todos os grupos de moluscos, com espécimes marinhos, terrestres e de água doce, 

provenientes de diferentes localidades do Brasil e do mundo. A realização continuada de 

estudos de levantamento da malacofauna terrestre e límnica no estado de Minas Gerais tem 

permitido a inclusão, no acervo, de espécimes de famílias que ainda não eram representadas, 

ou para as quais não havia espécimes em via úmida. A finalidade primeira da CMPMPO é a 

contínua formação e preservação de um acervo que retrate a diversidade da malacofauna do 

Brasil. Este acervo constitui um patrimônio universal, servindo como referência nacional e 

internacional no estudo de moluscos. A existência desse acervo permite a realização de 

pesquisas, formação de recursos humanos e atendimento ao público por meio da realização de 

projetos de extensão e popularização da ciência. Nesse sentido, a CMPMPO atende a todas as 

funções atribuídas às coleções biológicas: guarda, conservação, estudo e difusão do 

conhecimento. Recentemente, com a criação do Centro de Ciências da UFJF, o Museu de 

Malacologia terá um espaço interativo destinado à popularização da ciência. Com a criação 

desse espaço, as atividades de extensão realizadas no Museu serão grandemente ampliadas, 

com a inclusão de novos recursos para a atuação junto ao público, tais como teatro de 

fantoches, exposição de animais vivos, exposição de maior número de conchas e peças 

históricas relacionadas ao Museu e à ciência da malacologia, exibição de vídeos e realização de 

exposições temporárias, além da ampliação do número de horas semanais destinadas ao 

atendimento ao público. Vale ressaltar a natureza interativa do espaço e, portanto, a 

necessidade constante de mediação junto aos visitantes. A presente proposta visa à obtenção 

de dez bolsas de extensão necessárias à implementação do Espaço Interativo do Museu de 

Malacologia Prof. Maury Pinto de Oliveira, no Centro de Ciências da UFJF. Essa proposta 

permitirá consolidar e aprimorar as atividades de extensão e popularização da ciência, 

desenvolvidas no Museu há mais de 15 anos. O Espaço Interativo funcionará de segunda à 

sexta, no intervalo inicialmente previsto de 8 às 18 horas, podendo ainda funcionar no período 

noturno e finais de semana condicionalmente à decisão do conselho gestor.  O espaço tem 

capacidade para acomodar cerca de 60 pessoas e nossa estimativa de público mínimo é de 300 

pessoas por dia. Tendo em vista a natureza interativa e a dimensão física do espaço e, por isso, 

a necessidade de mediação, é imprescindível a presença de pelo menos dois bolsistas por dia. 

Considerando ainda a necessidade de manutenção do acervo e dos animais vivos expostos, 



 
 

 

confecção de material e peças de exposição, vídeos e peças de fantoches, os bolsistas deverão 

distribuir as horas previstas entre tais atividades e a mediação das visitas. A presente proposta 

visa aos seguintes objetivos: 1. Estimular a vivência propiciada pelos museus de história 

natural e o acesso ao conhecimento científico pelo público, de forma lúdica e baseada em 

conhecimentos confiáveis e atuais. 2. Promover exposições permanentes e temporárias com 

temas diversos em malacologia, zoologia e ciências de maneira geral. 3. Construir modelos, 

vitrines, experimentos e terrários com animais vivos. 4. Realizar visitas guiadas, palestras e 

minicursos junto à comunidade para a divulgação e popularização do saber científico, 

particularmente no tocante à ciência da malacologia. Essa proposta permitirá ainda ampliar a 

visibilidade da coleção malacológica do Museu de Malacologia Prof. Maury Pinto de Oliveira e, 

dessa forma, o potencial de captação de recursos para a manutenção do Museu, da coleção, 

bem como das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas por nossa equipe e, ainda, 

promover a formação de recursos humanos capacitados em divulgação e popularização da 

ciência, curadoria de exposições e atendimento ao público, através das bolsas de extensão 

concedidas. O presente projeto é uma ação integrada ao Projeto "O Centro de Ciências da UFJF 

como espaço de extensão universitária", coordenado pelo Prof. Eloi César. 

Contato: sthefanedavila@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Espanhol Instrumental para a Comunidade 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Raquel Da Silveira 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto Espanhol Instrumental para a Comunidade visa oferecer um primeiro 

contato com a língua espanhola e uma preparação igualitária a jovens e adultos em situação 

de vulnerabilidade social que não tiveram a oportunidade de estudá-la e desejam expandir sua 

cultura geral, assim como preparar-se para realizar exames como o ENEM ou oferecer o 

diferencial de conhecimento de uma língua estrangeira dentro do mercado de trabalho. As 

atividades serão realizadas por meio de aulas presenciais diretamente na comunidade, com 

uso de material de apoio produzido pela equipe envolvida no projeto: orientador e bolsista. O 

público alvo são Jovens e Adultos, estudantes e/ou trabalhadores dos bairros Santa Luzia e 

imediações. 

Contato: rachelkamra@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Evitando Gravidez na Adolescência: orientações contraceptivas para estudantes de 

escolas públicas de Juiz de Fora. 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Luciano Fernandes Loures 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Projeto de extensão “Planejamento Familiar nas escolas públicas de Juiz de Fora” 

pretende, como próprio nome sugere, divulgar o Planejamento Familiar como forma de 

orientação da anticoncepção e de melhorar, em longo prazo, as condições de habitação, 

segurança e emprego.  Ao mesmo tempo, em consonância com os preceitos da Extensão 

Universitária pretende desenvolver habilidades educativas e metodológicas juntos ao corpo 

discente. O presente projeto será desenvolvido em parceria com escolas públicas da cidade de 

Juiz de Fora (MG), tendo como público-alvo alunos do Ensino Médio (1 ao 3 ano) dessas 

escolas. Serão realizadas palestras expositivas e interativas, com participação do corpo 

docente e discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, em horários 

predeterminados juntamente à direção das escolas. O projeto “Planejamento Familiar nas 

escolas públicas de Juiz de Fora” tem um papel fundamental no meio acadêmico, já que se 

trata de um projeto educativo, visando divulgar as variados métodos de anticoncepção e a 

disponibilidade destas para a atenção à saúde da mulher na prevenção de gestações 

indesejadas, bem como seus possíveis efeitos colaterais ou riscos potenciais. 

Contato: luciano.loures@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: EXERCÍCIOS FÍSICOS ORIENTADOS: ADOLESCENTES OBESOS E HIPERTENSOS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Moacir Marocolo Junior 

Vice-coordenador: Carla Marcia Moreira Lanna  

Equipe:  

Resumo: A obesidade e diabetes têm se tornado altamente prevalente entre a população, 

principalmente jovem. As consequências dessas doenças para a saúde humana são 

extremamente negativas. Isso vem se tornando um problema de saúde publica, pois 

predispõem tais indivíduos a um desenvolvimento precoce de problemas cardiovasculares, 

psicossociais e da qualidade de vida em geral. Como os hábitos de vida (dieta, exercício físico) 

são desenvolvidos nos primeiros anos de idade e continuam pela vida adulta, mudanças 

ambientais como a prática regular de atividade física e dieta saudável são importantes 

estratégias para controle da obesidade suas complicações.  

Serão realizadas avaliações da composição corporal e condicionamento físico em adolescentes 

participantes do projeto, oriundo primariamente da região próxima ao Campus da UFJF. Os 

mesmos serão submetidos à prática regular de exercício físico orientado, com frequência 

semana de 2 a 3 vezes, além de serem encaminhados para acompanhamento com uma equipe 

interdisciplinar. 

Contato: moacir.marocolo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE COM MANIPULAÇÃO E 

DISPENSAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Unidade: FACULDADE DE FARMÁCIA 

Coordenador: Jose Otavio Do Amaral Correa 

Vice-coordenador: Marcelo Silva Silverio  

Equipe: Cristiane Junqueira Ribeiro, Cybele Alves Da Rosa Machado, Frederico Pittella Silva, 

Guilherme Diniz Tavares, Jose Marcio Fernandes Da Silva, Juliane Marques Felicissimo, Leandro 

Neves Fonseca, Rafaela Idalina Ferreira De Souza, Rozangela Magalhaes Manfrini 

Resumo: O projeto tem como conteúdo a assistência farmacêutica para comunidade em geral, 

a ser desenvolvida na Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia da UFJF gerando 

campo de atuação para os alunos, professores e profissionais, com atividades de manipulação 

e dispensação de medicamentos, alopáticos, homeopáticos, plantas medicinais e fitoterápicos 

além de outros produtos para saúde. Os serviços farmacêuticos impactam socialmente de 

forma positiva com o uso adequado de medicamentos por uma população carente de acesso à 

saúde e principalmente num País com elevados índices de automedicação, País onde ocorrem 

03 casos intoxicações/hora por uso incorreto de medicamentos e que entre 2008-2012 

registrou 138.376 intoxicações e 365 mortes causadas por medicamentos. O projeto permitirá 

ao discente formação técnica e assistencialista, atuando no projeto com adequada 

manipulação e principalmente a dispensação de medicamento com a devida atenção 

farmacêutica, além de preparar diretamente para o mercado e com habilidades técnicas para 

atuar inclusive na indústria com habilidades no controle de qualidade, por exemplo, atuando 

em consonância com as diretrizes curriculares e com o Projeto Pedagógico do Curso de 

Farmácia. 

Contato: joacorrea@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: FEIRA DE CIÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA UFJF 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Fabio Zappa 

Vice-coordenador: Indhira Oliveira Maciel  

Equipe: Benjamin Fragneaud, Daniel Vasconcelos Pazzini Massote , Wallon Anderson Tadaiesky 

Nogueira 

Resumo: A Feira de Ciências do Departamento de Física da UFJF é organizado anualmente há 

mais de duas décadas, proporcionando aos professores do ensino fundamental e 

médio/técnico um importante evento para valorização do ensino de ciências perante seus 

alunos. Tradicionalmente, a Feira tem ocorrido no Instituto de Ciências Exatas como evento 

parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Cada grupo de estudantes apresenta seu 

trabalho em uma bancada própria e esta apresentação é avaliada por pelo menos três 

professores do ICE. Ao final, é realizada uma premiação simbólica, que é dada para os 

melhores grupos colocados em três categorias: do 1º ao 4º anos do ensino fundamental; do 5º 

ao 8º anos do fundamental; do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino 

médio/técnico. Na última edição foram expostos 105 trabalhos de 21 escolas do município de 

Juiz de Fora e região. Além da feira em si, normalmente promovemos uma palestra de 

divulgação científica, ministrada por algum professor externo convidado, além de uma visita 

dos estudantes aos nossos laboratórios didáticos. O presente projeto visa institucionalizar 

formalmente esta importante atividade de Extensão do Departamento de Física, e criar uma 

estrutura permanente de assistência aos professores de ensino médio que desejem participar 

da feira. Atividades como visitas às escolas, secretaria do evento, etc, poderiam ser 

grandemente auxiliadas por estudantes bolsistas que tenham interesse em divulgação 

científica e educação. 

Contato: zappa@fisica.ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: FEIRAS LIVRES: ESPAÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Renata Maria Souza Oliveira E Silva 

Vice-coordenador: Daniel Sales Pimenta  

Equipe: Ana Claudia Peres Rodrigues, Ana Livia De Oliveira, Arlete Rodrigues Vieira De Paula 

Resumo: As feiras livres são espaços de convivência, tradicionalmente buscado pelos 

moradores do município. Ademais, estas se configuram em um espaço no qual o tema 

alimentação pode ser abordado de uma maneira interdisciplinar, compondo um mosaico de 

muitas possibilidades de pensar o consumo alimentar e a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN). Neste sentido a SAN é entendida não só como condição fitosanitária para o consumo, 

mas como um processo que envolve todo o ciclo da cadeia alimentar. O objetivo geral desse 

projeto é realizar um diagnóstico das condições de produção, comercialização e aquisição dos 

alimentos e do perfil dos consumidores que freqüentam às feiras livres de Juiz de Fora. Trata-

se de um estudo descritivo que seguirá as seguintes etapas: identificação das feiras livres em 

Juiz de Fora; entrevistas com os feirantes produtores e/ou repassadores; entrevista com os 

freqüentadores das feiras, desenvolvimento de atividades orientação sobre Segurança 

alimentar e nutricional. Espera-se com este trabalho conhecer as condições de produção, 

comercialização, armazenamento, distribuição, aquisição dos alimentos comercializados pelos 

feirantes produtores e repassadores e também pelo levantamento do perfil dos consumidores 

que freqüentam às feiras. Destaca-se ainda que o estudo fará o diagnósticos das condições 

citadas acima possibilitando o desenvolvimento de trabalhos futuros e mais amplos quanto a 

políticas públicas em Segurança Alimentar e Nutricional 

Contato: renata.oliveira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Física e Cidadania 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Jose Roberto Tagliati 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: As ações do Projeto “Física e Cidadania” consistem na disponibilização de conteúdos 

científicos na internet no site www.ufjf.br/fisicaecidadania. Os conteúdos disponíveis seguem 

um criterioso processo de investigação de modo que possam atrair estudantes e a sociedade 

em geral para buscarem e ter acesso a conteúdos científicos, curiosidades, aplicações 

tecnológicas, e demais aportes associados ao conteúdo das ciências, com ênfase para a 

disciplina acadêmica Física. 

Contato: tagliati@fisica.ufjf.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Flores Plantam Observatório de Gênero e Raça em Minas Gerais e Todas Colhem 

Igualdade 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Daniela Auad 

Vice-coordenador: Claudia Regina Lahni  

Equipe:  

Resumo: Flores Plantam Observatório de Gênero e Raça em Minas Gerais e 

Todas Colhem Igualdade 

Profa. Dra. Daniela Auad (Flores Raras e Faced / UFJF) 

Profa. Dra.Cláudia Regina Lahni (Flores Raras e Facom / UFJF) 

Ementa: 

O presente projeto de Extensão articula ações de docência, pesquisa e extensão que ocorrem 

na direção de fundar e fortalecer o Observatório da Igualdade de Gênero e Raça do Estado de 

Minas Gerais, no qual a Universidade Federal de Juiz de Fora se integra como Instituição 

parceira, ao lado de outras Universidades de Minas Gerais, como a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Da mesma 

forma, o presente projeto de extensão objetiva realizar ações de formação e participação 

junto a estruturas governamentais e não govenamentais do Estado de Minas Gerais, como o 

Conselho Estadual da Mulher do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos, Participação Social e Cidadania.  

O projeto Flores Plantam Observatório de Raça e Gênero em Minas Gerais e Todas Colhem 

Igualdade representa, de modo amplo, um conjunto de ações do Grupo de Pesquisa e Coletivo 

Feminista Flores Raras – Educação, Comunicação e Feminismos, na direção de deselvolver 

pesquisas, realizar extensão e imprimir nas ações de docência a articulação entre educação, 

feminismos e comunicação, de modo a realizar a intersecção entre militâncias em movimentos 

sociais nos quais historicamente suas coordenadoras estão integradas, a saber os Movimentos 

Feminista, LGBTIQ, Negro e Pela Democratização da Comunicação. 

Cumpre destacar que o Projeto Flores Plantam OGRAMinas se coaduna, por afinidade política 

e também pelo coincidente desenvolvimento metodológico, com o Mapa Estratégico da 

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais (SPM/MG) – Sedpac. 

Desta forma, são objetivos amplos do projeto a promoção e articulação de políticas públicas 

que assegurem os direitos das mulheres em seus múltiplos femininos em construção cotidiana 

e histórica e em variadas frentes de combate ao racismo, desigualdades de gênero, 

lesbo/homo/bi/transfobia. Incentivar que seja reconhedia pela sociedade e órgãos públicos a 

importância da promoção e articulação das políticas para todas as mulheres e os múltiplos 

femininos no Estado de Minas Gerais é visão e missão que guia tanto o foco de atuação do 



 
 

 

Coletivo e Grupo de Pesquisa Flores Raras quanto da Subsecretaria de Políticas para as 

Mulheres do Estado de Minas Gerais (SPM/MG) – Sedpac. Esse encontro de objetivos é o mote 

da aproximação entre o Flores e a referida instância governamental. 

Recursos Humanos: 

2 Bolsistas, uma advinda da Faculdade Educação e outra da Faculdade de Comunicação. 

Ações: 

• Desde Março de 2017 - Participações mensais em reuniões para fundação e 

consolidação do Observatório de Gênero e Raça do Governo Estadual de Minas Gerais, 

doravante intitulado no projeto OGRAMinas 

• Desde Março de 2017 - Participações mensais em reuniões de (re)fundação e 

consolidação do Conselho Estadual da Mulher, onde uma das coordenadoras do presente 

projeto ocupa vaga de notório saber para a qual foi eleita. 

• Junho de 2017– Com apoio da Pró-reitoria de Extensão, sob a forma de ônibus para 

transporte, visita de um Grupo de Alunas da UFJF ao Conselho Estadual da Mulher do Estado 

de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. 

• Junho de 2017 – Cine Sapatão. Trata-se de proposta de exibir e debater filmes feitos 

sobre mulheres, para mulheres e com mulheres, cuja temática seja lesbianidades e também 

transexualidades, travestilidades e outras formas de tudo quanto é percebido como não 

masculino assume em nossa sociedade.  

• Julho de 2017 – Avaliação em processo e preparação de novas atividades. 

• Agosto de 2017 - Atividades do Mês da Visibilidade Lésbica. 

• Setembro de 2017 - Seminário do Observatório Gênero Raça Minas – contando com a 

presença de representantes dos 142 municípios da Zona da Mata, com apoio da Pró-reitoria de 

Extensão para que tenhamos espaço e recursos para realizar dois dias de encontro com mesas 

e rodas de debates em duas manhãs e duas tardes, com encerramento com Plenária. 

• Outubro - Cine Sapatão. 

• Novembro - Cine Sapatão. Atividades do Mês da Consciência Negra. Início da 

preparação de Março de 2018, com Atividades do Mês da Mulher. 

• Dezembro - Cine Sapatão. 

• Janeiro e Fevereiro – Avaliação das atividades de 2017, escrita de relatório do período 

e preparação de atividades para 2018. 

• Março  de 2018 - Atividades do Mês da Mulher. 

• Abril - Cine Sapatão. 

• Maio - Cine Sapatão e Relatório Final.  



 
 

 

Contato: auad.daniela@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Futebol UFJF 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Marcelo De Oliveira Matta 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto de extensão "Futebol UFJF" destina-se aos jovens futebolistas considerados 

talentos, com idades compreendidas entre 11 a 17 anos, com o propósito de estimulá-los o 

alcance de seu potencial esportivo, através da participação de treinamentos e de competições. 

As atividades são desenvolvidas diariamente, pela manhã e pela tarde, de maneira 

programada, planejada e sistematizada, nas dependências da Faculdade de Educação Física e 

Desportos da UFJF. 

Contato: marcelo.matta@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: GARRA 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Ivana Lucia Damasio Moutinho 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto GARRA é uma jornada através das lacunas na educação básica brasileira em 

busca de uma maior inclusão no ensino superior público. Tal ensino torna-se inalcançável para 

a maior parte dos egressos do ensino básico público que não possuem recursos financeiros 

para estudar em boas escolas, aquelas que realmente aprovam no vestibular. Assim, o GARRA 

como um pré-vestibular popular pretende fornecer auxílio e ferramentas necessários para que 

essas pessoas consigam competir de uma maneira mais justa com aqueles que tiveram um 

ensino de qualidade. Com essa finalidade, o projeto ministrará aulas sobre os assuntos 

exigidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio(ENEM), de segunda à sexta, em horários 

noturnos, para que atendam o maior número de pessoas, e no sábado, pela manhã. Além 

disso, o GARRA acredita que a educação vai muito além de matérias decorativas, e pretende 

oferecer aulões de cidadania, ética, debates, sarais, entre outras atividades que visem o 

crescimento do aluno como indivíduo, e dos acadêmicos envolvidos no projeto. Acredita-se 

que o aprendizado não será restrito aos alunos do projeto, mas sim àqueles que participarem 

(diretores, coordenadores, professores, monitores...), pois todos contribuem na aquisição de 

conhecimento, visto que não há saber mais ou saber menos, mas saberes diferentes 

Contato: ivana.moutinho@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Trabalho 

Título: Gestão de custos no Hospital Universitário: a necessidade de se conhecer os custos dos 

procedimentos hospitalares para a tomada de decisão 

Unidade: REITORIA 

Coordenador: Bruno Azevedo Gomes Freitas 

Vice-coordenador: Angela Maria Gollner  

Equipe: Alan De Paiva Loures, Alexandre Zanini, Elisete Ritti, Gleiber Lúcio De Carvalho 

Resumo: Durante a elaboração do planejamento estratégico do Hospital Universitário 2016-

2017, foram identificados os principais problemas que o HU-UFJF enfrenta e propostas ações 

para os próximos dois anos, no intuito de promover melhoria na assistência à saúde, nos 

processos administrativos e na formação de profissionais. Foram identificados três 

macroproblemas, a saber: modelo clínico assistencial insuficiente; modelo de gestão pouco 

qualificado para a missão; déficit orçamentário para financiamento do hospital. Em um 

contexto desafiador de conciliar a manutenção de padrões de qualidade nos cuidados 

assistenciais à população e nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, elaborou-se este 

Projeto no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora com o propósito de 

promover a formação de recursos humanos com uma visão ampla em gestão de ensino e 

pesquisa em instituição pública. O Hospital Universitário compõe-se de três unidades: Unidade 

Santa Catarina, Unidade Dom Bosco e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo 

considerado uma instituição de saúde de referência na macrorregião de Juiz de Fora. O HU 

encontra-se habilitado pelo SUS nos serviços especializados de média e alta complexidade, 

dispondo atualmente de uma estrutura composta de 59 consultórios e 159 leitos hospitalares. 

Dos três macroproblemas identificados, o “déficit orçamentário para financiamento do 

hospital” que relaciona-se com a falta de recursos financeiros foi parcialmente solucionado 

com a assinatura da contratualização com o gestor público, em fevereiro de 2016. O “modelo 

clínico assistencial insuficiente” que se alicerçava principalmente no reduzido número de 

profissionais e contratos frágeis de trabalho está sendo resolvido a partir da contratação de 

novos empregados pela EBSERH e capacitação dos mesmos para atender as especificidades do 

hospital. Finalmente, o macroproblema “modelo de gestão pouco qualificado para a missão” 

que vem sendo alvo de esforços da governança do hospital, motivou os autores deste projeto 

a inserirem discentes na discussão dos gastos gerais dos procedimentos realizados pelo 

hospital, objetivando a apropriação, por parte dos discentes, do conhecimento prático da 

gestão de custos em instituições públicas, estabelecendo uma integração entre o ensino e a 

extensão, na perspectiva da socialização do conhecimento, assegurando a formação de 

recursos humanos devidamente apropriados. Além disso, pretende-se estimular a produção de 

conhecimento, elaboração de textos e publicações sobre as atividades desenvolvidas, 

produzindo, além de conhecimento, informações úteis para a administração do HU, gerando 

uma troca benéfica entre discentes e o hospital. 

O público alvo do Projeto é a comunidade SUS atendida pelo HU e indiretamente os discentes 

de Administração, Contabilidade e Economia, que se beneficiarão desta ferramenta para 



 
 

 

enriquecimento e aperfeiçoamento na sua formação profissional, além dos profissionais do HU 

que atuam nessa área. 

Contato: bruno_ufjf@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: GINÁSTICA DE TRAMPOLIM: UMA OPORTUNIDADE 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Roseana Mendes 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto de "Ginástica de Trampolim: uma oportunidade" visa oferecer às crianças, 

a partir de 5anos de idade, e adolescentes, a prática de uma modalidade esportiva que propõe 

diferentes vivências corporais, caracterizada por elementos de solo e saltos acrobáticos, 

realizados em três aparelhos distintos: o tumbling, o duplo mini tramp e o trampolim 

(conhecido como cama elástica). O objetivo geral do projeto é apresentar e desenvolver a 

modalidade Ginástica de Trampolim, oportunizando novas práticas corporais para os alunos 

nele inseridos; e novos conhecimentos aos acadêmicos de Educação Física. As atividades 

acontecerão no Ginásio de Ginásticas do Colégio de Aplicação João XXIII, duas a três vezes por 

semana em dias alternados, segunda e quarta-feira e/ou terça e quinta- feira. As turmas terão 

aulas de 11h e 40min às 12h e 30min no turno da manhã; e a partir de 17h e 30min no turno 

da tarde, com 60 a 120 minutos de duração.  

Contato: roseana.mendes@ufjf.edu.br. 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Ginástica e equilíbrio estético 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Carlos Alberto De Andrade Coelho Filho 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Este projeto objetiva estimular a prática regular do exercício físico; a ginástica 

contribuindo para o equilíbrio estético. As referências metodológicas que utilizamos para o 

ensino da ginástica seguem no sentido do estímulo às sensações, da expressão e da 

consciência corporal, mas também na direção dos exercícios de flexibilidade, de força e de 

resistência aeróbia. As aulas acontecem na “sala de ginástica” da Faculdade de Educação Física 

e Desportos (FAEFID), as segundas, quartas e sextas-feiras, em dois horários, 17h às 18h e 18h 

às 19h. A participação é gratuita. Atendemos uma média de quinze alunos por horário. As/os 

interessadas/os devem se dirigir ao local (“sala de ginástica” da FAEFID), nos dias e horários 

acima indicados, para obterem informações sobre disponibilidade de vagas e exigências para o 

ingresso. 

Contato: carlos.coelho@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Gotas Musicais 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Sandra Helena Cerrato Tibirica 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: A concepção humanística na formação   do médico deve estar presente  desde o 

primeiro período do curso , dentro dos domínios  curriculares intra e extramuros. 

Nesta perspectiva  implementou se  o projeto denominado  “Gotas Musicais” que consiste em  

atividade musical realizada, semanalmente ,para toda a Faculdade de Medicina, no intervalo 

entre as disciplinas regulamentares. 

A atividade musical é apresentada  por estudantes do curso de medicina e de outros cursos  da 

UFJF, permitindo um momento de descontração e integração por meio da música . O 

repertório é escolhido pelos próprios estudantes 

Contato: sandra.tibirica@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: Grupo de Conjuntura Econômica 

Unidade: FACULDADE DE ECONOMIA 

Coordenador: Wilson Luiz Rotatori Correa 

Vice-coordenador: Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli  

Equipe: Alexandre Zanini, Fernando Salgueiro Perobelli, Flaviane Souza Santiago, Lourdes 

Vieira Pinto Da Silva, Weslem Rodrigues Faria 

Resumo: O Grupo de conjuntura Econômica é uma atividade de extensão iniciada em 1993 

com a preocupação central de oferecer a sociedade uma análise dos fatos econômicos de 

maneira sistemática e fundamentada na teoria econômica, auxiliando no processo de 

compreensão das principais medidas econômicas e desenvolvimentos recentes ocorridos no 

ambiente econômico.  O Grupo, atualmente, fornece os seguintes produtos a sociedade: 

Colunas semanais (às terças-feiras) no jornal Tribuna de Minas, Análises especializadas sobre 

temas conjunturais da economia brasileira, informações diárias disponibilizadas no Blog da 

CMCjr empresa júnior de economia sobre os principais fatos econômicos e relatórios 

trimestrais com análise conjuntural da economia brasileira. A metodologia de trabalho 

consiste na realização de reuniões semanais entre os bolsistas e os respectivos professores 

coordenador da equipe do Grupo de Conjuntura. Nessas reuniões cada bolsista apresenta as 

informações coletadas sobre o comportamento das variáveis básicas da economia e as 

principais decisões de política econômica. O impacto social do projeto pode ser dimensionado 

na medida em que temas como reformas previdenciária, tributária além de projetos 

orçamentários e emendas constitucionais como a da PEC 55 possuem impacto direto na 

alocação de capital e da mão-de-obra representando portanto redistribuição de renda e 

emprego. 

Contato: wlrotatori@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Grupo de Estudos sobre Gerência e Liderança em Saúde e Enfermagem na Atenção 

Oncológica 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Nadia Fontoura Sanhudo 

Vice-coordenador: Maria Tereza Ramos Bahia  

Equipe:  

Resumo: Este projeto de extensão vem sendo desenvolvido desde 2015 em parceria com o 

Instituto Oncológico Ltda, tem como objetivo promover um grupo de estudos sobre gerência e 

liderança em saúde e em enfermagem para favorecer o processo de cuidar em oncologia. São 

realizadas oficinas de sensibilização, cursos e outras modalidades educativas para promoção 

do conhecimento. Além disso, são desenvolvidas orientações individuais e coletivas sobre 

metodologia científica e projetos de pesquisa para gerar novos conhecimentos sobre o 

processo de cuidar em oncologia.  

Contato: nadiasanhudo@gmail.com        

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Grupos lúdicos em pediatria: o brincar como enfrentamento da hospitalização 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov 

Vice-coordenador:   

Equipe: Antenor Salzer Rodrigues, Fernanda Buzzinari Ribeiro De Sá 

Resumo: Introdução: A hospitalização na infância pode acarretar sequelas psicológicas 

importantes, uma vez que modifica o cotidiano da criança em decorrência do afastamento 

familiar, social e escolar, afetando de forma significativa o desenvolvimento infantil. Tal 

vivência impõe à criança a necessidade do convívio com a dor, o sofrimento e até mesmo o 

contato com a morte. Objetivos: Este projeto tem como objetivos possibilitar a crianças 

hospitalizadas um espaço de elaboração do processo de internação por meio da atividade 

lúdica, bem como maior interação social e estabelecimento de vínculos entre crianças 

submetidas à hospitalização. Aos discentes visa fornecer maior articulação teórico-prático 

acerca da intervenção do psicólogo na Pediatria. Método: Serão realizados grupos lúdicos 

direcionados a crianças e adolescentes internados no Setor de Pediatria do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. As atividades são realizadas de segunda 

a sexta-feira, diariamente, com a duração de duas horas. Intervenções pontuais com familiares 

também poderão ser realizadas, segundo as demandas observadas. As atividades dos 

acadêmicos envolvidos no projeto incluem a condução do grupo lúdico, a participação nas 

supervisões semanais, bem como ações formativas complementares. Resultados esperados: 

Espera-se o aperfeiçoamento teórico-prático dos discentes envolvidos no projeto, por meio de 

maior contato com a clínica psicológica voltada a crianças e adolescentes hospitalizados, para 

além da clínica tradicional, visando o estímulo a um olhar ampliado acerca das questões 

psicossociais envolvidas no adoecimento orgânico. 

Palavras-chave: Hospitalização. Pediatria. Psicologia da Saúde. Psicologia Hospitalar. 

Contato: fabiane.rossi@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: HIDROGINÁSTICA NO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Adriana Leite De Sousa 

Vice-coordenador: Neil Franco Pereira De Almeida  

Equipe:  

Resumo: Na sociedade brasileira a supervalorização da estética é uma discriminação evidente 

e carregada de muitos significados, principalmente com o gênero feminino. A super 

valorização da "saúde" através de um corpo escultural, como sendo o "elixir da juventude", 

são fatores que repercutem de forma devastadora nos aspectos psicossociais, biológicos e 

culturais na vida da mulher brasileira menopáusica, principalmente em se tratando do 

paradigma saúde-doença. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a menopausa um evento biológico 

espontâneo e natural da vida da mulher. Muitas passam por ela sem queixas ou 

medicamentos, enquanto outras, têm sintomas que variam na sua diversidade e intensidade. 

Os efeitos do exercício físico para a saúde da mulher durante o climatério são muito benéficos. 

Constata-se que há melhora nos sintomas do climatério/menopausa, evidenciando que 

mulheres que se exercitam regularmente apresentam menor probabilidade de experimentar 

sintomas vasomotores comparadas com mulheres sedentárias.  

O Projeto de Hidroginástica no Climatério e Menopausa vem oportunizar a prática de 

exercícios físicos à essa faixa da população. Mulheres com idade entre 45 e 60 anos. 

Local: Faculdade de Educação Física - FAEFID/UFJF 

Horário: 2ª e 6ª feira de 17h às 18h e 3ª feira de 18 às 19h. 

Contato: sousaleite@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: HISTOLOGIA HUMANA– APOIO AO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Rogerio Estevam Farias 

Vice-coordenador: Manoel Carlos Couto De Araujo  

Equipe:  

Resumo: Aulas práticas de histologia no laboratório de histologia da UFJF, setor do Instituto de 

Ciências Biológicas para alunos de ensino médio ou fundamental com o enfoque em aspectos 

básicos das células e dos tecidos fazendo um “link” na anatomia humana e analisando a 

evolução do aprendizado em saúde dos estudantes. 

Contato: rogeriojfa@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: HISTOPATOLOGIA DA PELE 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Maria Christina Marques Nogueira Castanon 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto "Histopatologia da pele" em atividade desde 2009 vem integrando recursos 

humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora às atividades desenvolvidas no Serviço de 

Anatomia Patológica (situado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora) com o objetivo 

maior de contribuir para a formação técnico-científica e o aprimoramento de novos 

conhecimentos e metodologias para estudantes de graduação e pós-graduação. Ação esta, 

secundária à coloboração nos diagnósticos histopatológicos de doenças cutâneas de etiologias 

variadas provenientes, na sua maioria, de pacientes do Sistema Único de Saúde. 

Contato: christina.nogueira@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: História da UFJF 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Marcos Olender 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Este projeto busca resgatar e preservar a memória da UFJF, escrevendo a sua 

história. Nesta, daremos destaque à diversidade dos sujeitos que a compõe, valorizando assim 

todos os seus quadros (estudantes, docentes e funcionários) e suas unidades (pró-reitorias, 

institutos e faculdades). Visamos com o mesmo, valorizar a importância da universidade junto 

à sociedade e gerar identidade através da divulgação dos resultados da pesquisa através de 

livros, documentos áudio-visuais, exposições e etc. Buscamos com este projeto, também, 

construir um Centro de Conservação e Memória da UFJF que possa preservar e guardar sua 

memória, bem como servir como pólo difusor desta história, dialogando com a comunidade 

universitária e com a sociedade de Juiz de Fora e da sua região de influência e funcionando 

como lugar que agrega identidade. 

Contato: olender@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: Hu revista: Difundindo e gerando  conhecimento 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Florence Mara Rosa 

Vice-coordenador: Angela Maria Gollner  

Equipe:  

Resumo: Criada em 1974, a HURevista, ISSN 0103-3123, é uma revista publicada 

trimestralmente pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Está 

indexada nas bases de dados Lilacs (Index Medicus Latino Americano) e Índice de Revistas 

Latino-Americanas em Ciências e RAEM-ABEM (Rede de Apoio a Educação Médica), Sistema 

Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal (LATINDEX), LILACS-Express. A revista objetiva a divulgação do conhecimento 

científico na área das Ciências da Saúde, na forma impressa e na forma online desde 2006. A 

revista utiliza acesso livre, através do Sistema de Editoração de Revistas (SEER), seguindo seus 

princípios de tornar gratuito o acesso aos resultados de pesquisa com intercâmbio global de 

conhecimento. A revista tem como público alvo os  estudantes e os diversos profissionais da 

área de saúde não só de Juiz de Fora, mas de todo o Brasil. A HU Revista aceita a submissão de 

artigos originais, comunicações breves, artigos de revisão, relatos de caso, em português e 

inglês. 

https://hurevista.ufjf.emnuvens.com.br/hurevista 

Email para contato: revista.hurevista@ufjf.edu.br 

Contato: florence.mara@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Tecnologia e Produção 

Título: Implantação de Boas Práticas Agropecuárias na Produção de Leite de Cabra em 

Pequenas Propriedades localizadas na  Zona da Mata Mineira 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Fabiola Fonseca Angelo 

Vice-coordenador: Rafael Ferreira De Araujo  

Equipe: Ana Paula Moura Rezende, Caetano Geraldo De Souza, Humberto De Mello Brandão, 

Luciano Carlos Heringer Porcaro Puga, Mario Villaquiran Penaranda, Vanessa Aglaê Martins 

Teodoro, Viviane De Souza 

Resumo: A caprinocultura leiteira no Brasil se configura como atividade rentável, sendo 

possível de ser implantada com pouco investimento e em pequenas propriedades. Em função 

disso, tem contribuído para o desenvolvimento da atividade, constituindo como alternativa 

extremamente importante para o agronegócio brasileiro. Dessa forma, o incentivo da 

produção de leite caprino nas regiões de Minas Gerais é uma excelente alternativa para a 

geração de renda e emprego no campo, especialmente por meio dos programas de 

fortalecimento da agricultura familiar. Levando-se em consideração que os sistemas de 

produção de agricultura familiar reúnem a maioria da população rural do Brasil e que as 

populações de baixa renda podem encontrar na caprinocultura leiteira a possibilidade de fluxo 

de recurso regular, especialmente se houver um acompanhamento do controle de qualidade 

microbiológico, físico-químico e celular do leite caprino, fatores essenciais para garantir a 

melhoria da qualidade do leite caprino produzido, e consequentemente a quantidade 

produzida, o presente projeto tem o objetivo de capacitar, treinar e fornecer orientações 

técnico-científicas aos pequenos produtores da região Zona da Mata Mineira, a respeito dos 

fatores envolvidos com a produção de leite de cabra de qualidade e, paralelamente, 

acompanhar a evolução dos parâmetros indicativos da qualidade do leite produzido, com base 

nos padrões regulamentares vigentes. 

Contato: fabiolangelo@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: 'Incentivando o aprendizado no autocuidado para portadores de multimorbidades' 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Arise Garcia De Siqueira Galil 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto foi elaborado a partir da observação de que as múltiplas condições 

crônicas (MCC) se mostram cada vez mais prevalentes na realidade mundial, inclusive no Brasil 

e são a principal causa de morbidade da população.1,2,3 Estas condições coexistem 

frequentemente sendo observadas em 25,7% nos adultos acima de 18 anos e naqueles com 60 

anos ou mais, são estimadas em mais de 50%.4 O foco do presente projeto será o autocuidado 

nas MCC, priorizando algumas das mais frequentes destas condições, como é a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), doença renal crônica (DRC), obesidade, 

insuficiência cardíaca, entre outras. 

A educação em saúde se mostra como importante instrumento de mudanças de hábitos, de 

melhora de qualidade de vida e diminuição de morbidade, sendo essa a principal estratégia 

desse projeto.5 Como instrumentos para criar habilidades dos pacientes com suas MCC 

estimularemos práticas de autocuidados, através de reuniões educativas, aproveitando o 

período que estes pacientes estiverem na sala de espera de serviço de saúde, aguardando 

assistência clínica. Serão utilizados diferentes métodos didáticos, como demonstrações 

práticas, teatrialização, apresentações de vídeos curtos, na tentativa de aumentar o interesse à 

dinâmica e aumentar o aprendizado. 

Quanto a importância para os bolsistas, o treinamento para esse tipo de atividade em serviços 

públicos de saúde, será a conscientização de que a orientação do autocuidado é papel do 

médico e de toda equipe de saúde, fazendo parte efetiva do tratamento, propiciando a 

formação de profissionais mais atentos para estas intervenções não medicamentosas, aliado à 

capacitação destes para o melhor manejo de pacientes com MCC, na prática clínica. 

Espera-se com este projeto, uma maior conscientização dos pacientes quanto ao seu cuidado e 

suas morbidades, melhorando a aderência, a qualidade de vida e a possível redução de 

agravos. 

Contato: galilarise@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Incluir 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Maria Elisa Caputo Ferreira 

Vice-coordenador:   

Equipe: Diana Dos Santos Esteves Oliveira 

Resumo: Atividade física integrada à área da saúde pode ter um papel importante na produção 

e utilização dos conhecimentos sobre qualidade de vida, sendo fundamental para melhorar a 

capacidade funcional, possibilitando também uma inclusão social, através do desenvolvimento 

afetivo com a família, amigos, práticas de lazer e sociais. Os benefícios psicossociais 

observados advindos da atividade física são o alívio da depressão, o aumento da 

autoconfiança, a melhora da autoestima além dos benefícios fisiológicos. Diante disso um dos 

grupos de pessoas que serão atendidos no Projeto Incluir são os usuários do CAPSIj (Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto Juvenil/PJF) e outros que quiserem se agregar ao grupo, que 

vivenciarão as atividades de caráter lúdico propostas na Faculdade de Educação Física de 

Desportos (FAEFID). As atividades físicas que serão trabalhadas visam contribuir para que os 

sujeitos obtenham melhoras no seu perfil de tratamento e uma melhor qualidade de vida. Este 

projeto servira de base de fundamentação metodológica e como ferramenta de campo para 

uma pesquisa mais abrangente de cunho quanti-qualitativa sobre a relação das atividades com 

os níveis terapêuticos alcançados. 

Contato: caputoferreira@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: INCLUSÃO DIGITAL: UM PROJETO DE EDUCAÇÃO CIDADÃ EM PARCERIA COM A ESCOLA 

MUNICIPAL Dr. AUGUSTO GLÓRIA 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Luciana Bittencourt Villela 

Vice-coordenador: Marcelo Ferreira Trezza Knop  

Equipe: Michael Barbosa Filgueiras 

Resumo: A cidade de São João Nepomuceno, em Minas Gerais, tem apresentado, ano a ano, 

um considerável aumento dos seus índices de criminalidade. Dentre os vários motivos que 

poderiam justificar esse aumento substancial, podemos citar a falta de oportunidades de 

capacitação para grande parte das crianças e jovens do município, das classes sociais 

consideradas baixas; além das condições de ensino precárias nas escolas de âmbito público do 

município.Devido a esse contexto, podemos considerar que, devido a falta de oportunidades 

de aprendizado, essas crianças e jovens encontram-se em risco social; o que, na maioria das 

vezes, os conduzem a situa cões de baixa estima,violência, desvio de condutas, falta de marcos 

morais e de consciência cidadã. Neste sentido, a inclusão digital, o acesso a informa cão e o 

desenvolvimento de novas competências relacionadas às TI's tem grande potencial para gerar 

efeitos positivos na forma como o jovem se percebe e na forma como interage com a 

sociedade; permitindo,portanto, um resgate de sua autoestima, ao se perceber como detentor 

de conhecimentos e competências exigidas hoje pela sociedade da informação 

Contato: lucianabiterncourt_ufjf@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Trabalho 

Título: INCLUSÃO PRODUTIVA ATRAVÉS DE OFICINAS CULINÁRIAS EM UMA OBRA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA -MG 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Ana Livia De Oliveira 

Vice-coordenador:   

Equipe: Cephora Maria Sabarense, Cristiane Goncalves De Oliveira Fialho 

Resumo: A inclusão produtiva promove ações que possibilitem a inserção de indivíduos no 

mercado de trabalho, contribuindo para o processo de emancipação social diminuindo a 

dependência de programas e benefícios dos governos federal, estadual e municipal, gerando 

trabalho e renda, potencializando a arte e o saber-fazer local. Estas atividades contribuem para 

a ampliação dos trabalhos executados por cooperativas, associações comunitárias e outros 

sistemas associativos, além da abertura de frentes de trabalhos compatíveis com a vocação 

econômica do município, garantindo a convivência familiar e comunitária. O objetivo geral 

desse projeto é sensibilizar e instrumentalizar os participantes a desenvolverem ações de 

cuidado à saúde e nutrição, tendo como recurso a culinária para poderem entrar no mercado 

de trabalho como microempreendedores individuais, auxiliar de cozinha e empregados 

domésticos. E como objetivos específicos: Possibilitar desenvolver habilidades culinárias; 

Debater e aprofundar conceitos para a promoção de saúde e de alimentação saudável; 

Propiciar momentos de troca de experiências e de uso de dinâmicas para práticas de educação 

alimentar e nutricional; fornecer elementos para responder as demandas concretas dos 

profissionais e da população de como operacionalizar, no cotidiano, refeições saudáveis que 

contemplem os princípios do prazer, do custo, da praticidade, do respeito à cultura, da 

segurança sanitária, entre outros. A metodologia é desenvolvida por meio de oficinas 

culinárias.  As oficinas são realizadas na cozinha da obra social Santa Catarina OSSC, no bairro 

Jardim Casa Blanca.  

Contato: analivia.oliveira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Incorporando outras lógicas na educação escolar: Educação do Campo e Educação 

Agroecológica 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Simone Da Silva Ribeiro 

Vice-coordenador: Dileno Dustan Lucas De Souza  

Equipe: Carolina Rodrigues Gomes, Elisangela Das Dôres Carvalho, Simone De Almeida 

Evangelista Weitzel 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo identificar processos educativos em escolas 

no campo evidenciando as concepções de educação e caracterizando as práticas educativas 

que vêm sendo implementadas identificando avanços, limites, contradições e perspectivas 

visando a construção de um currículo que abranja a educação agroecológica. Para isso, vamos 

mapear as políticas públicas desenvolvidas em comunidades e escolas em meio rural dos 

municípios de Juiz de Fora, Lima Duarte, Goianá e Olaria identificando iniciativas que 

incorporem os princípios da Educação do Campo e da Agroecologia buscando fortalecê-las, 

além de identificar as expectativas e as possibilidades de envolvimento das famílias na 

construção das escolas do campo buscando reconhecimento e fortalecimento do 

protagonismo dos/as jovens e das mulheres rurais colaborando para a implementação de 

novas práticas educativas nas escolas do campo capazes de abarcar o repertório cultural das 

comunidades/famílias. Usando metodologias participativas e a história oral , vamos 

desenvolver processos formativas a partir de oficinas e intercâmbios. Um dos resultados é o 

fortalecimento e a consolidação da rede de cooperação de Educação do Campo e Educação 

Agroecológica entre poder público local, os movimentos sociais do campo e a 

Universidade.Interessados em participar do projeto poderão entrar em contato pelo e-mail: 

simonerib@gmail.com 

Contato: simonerib@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Informação e Educação sobre Doenças Neurológicas via site de Neurologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Thiago Cardoso Vale 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Fundamentação teórica: A Neurologia é uma área de suma importância para todo e 

qualquer profissional da saúde, porém é vista como uma especialidade difícil e desafiante. 

Para o público leigo, muitas das doenças neurológicas são desconhecidas, mesmo diante da 

alta prevalência mundial delas, em decorrência do envelhecimento populacional. As doenças 

neurológicas causam um grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos e de seus 

familiares. Os profissionais de saúde devem ter a orientação e educação adequadas durante 

sua formação para o atendimento e orientação de indivíduos com doenças neurológicas. Por 

outro lado, o público leigo deve ser educado quanto ao reconhecimento precoce das principais 

doenças neurológicas. 

Objetivos: Desenvolver um site que permita disponibilizar conhecimentos básicos e 

necessários sobre doenças neurológicas para os profissionais da área de saúde e afins, alunos 

de graduação e pós-graduação, e para o público leigo. Além disso, objetiva-se disponibilizar 

uma plataforma para que seja possível divulgar e promover ações educativas acerca das 

doenças neurológicas.  

Metodologia: Serão realizadas postagens semanais diversos tópicos em neurologia, com 

linguagem acessível para o público-leigo, estudantes da saúde, profissionais e toda pessoa que 

tenha interesse no assunto. Recursos audiovisuais serão disponibilizados assim como textos 

explicativos das principais doenças neurológicas. Entrevistas direcionadas sobre determinadas 

doenças realizadas com profissionais do serviço e convidados externos serão realizadas para 

esclarecimentos de tópicos relevantes e atuais na área.  

Público-alvo: público-leigo e indivíduos interessados na área de Neurologia, abrangendo 

pacientes do serviço, alunos de graduação em cursos da saúde e profissionais da área.  

Local de realização: Departamento de Clínica Médica - Faculdade de Medicina - Computador 

do Departamento será utilizado para realização das postagens no Site cujo domínio já é 

existente (www.ufjf.br/neurologia).  

Horário de execução: O site planeja estar no ar 24 horas por dia, todos os dias por semana. O 

bolsista deverá reservar 6 horas semanais para atualizar o site presencialmente no 

Departamento de Clínica Médica e outras 6 horas semanais à distância para preparação do 

material. 

Contato: thiago.vale@ufjf.edu.br 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Inglês para a comunicação oral e escrita 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Sandra Aparecida Faria De Almeida 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O curso "Inglês para a comunicação oral e escrita" tem por objetivo atender a 

pessoas profissionalizadas ou em vias de se profissionalizarem, que tenham um conhecimento 

básico da língua inglesa, mas que necessitam de um maior manejo da língua para uma maior 

inserção no mercado de trabalho. A carga horária é de 100 horas, distribuídas em dois 

módulos de 50h, com duração de 04 meses cada e com funcionamento noturno, às 3ªs feiras, 

de 19 às 22h, na Faculdade de Letras. A metodologia é de abordagem comunicativa, centrada 

em tarefas, e visa desenvolver as 04 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Para maiores 

informações entre em contato com a coordenação do projeto pelo e-mail 

sandra.sf@gmail.com ou pelo telefone 2102-3150 da Secretaria da Faculdade de Letras. 

Contato: sandra.sf@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Iniciação à Ginástica Artística 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Roseana Mendes 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto de "Iniciação a Ginástica Artística", visa atender crianças e adolescentes 

alunos do Colégio de Aplicação João XXIII e comunidade de maneira geral. Possui como 

objetivos democratizar o acesso a ginástica artística contribuindo para o desenvolvimento da 

modalidade na cidade de Juiz de Fora além de oportunizar a prática da Ginástica Artística para 

iniciantes.  A Ginástica Artística se caracteriza pela execução de elementos ginásticos e 

acrobáticos, realizados em dois aparelhos femininos (solo e salto) e 3 aparelhos masculinos ( 

barras paralelas, salto e solo).  As atividades acontecerão no Ginásio de Ginásticas do Colégio 

de Aplicação João XXIII, duas vezes por semana em dias alternados, segundas e quartas-feiras 

e/ou terças e quintas feiras. As turmas terão aulas de 11hs e 40 min às 12hs e 30min no turno 

da manhã; e a partir de 17hs e 30 min no turno da tarde, com 60 minutos de duração. Tem 

como um dos objetivos democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, contribuir 

para o desenvolvimento da ginástica artística na cidade de Juiz de Fora e propiciar melhor 

formação profissional aos acadêmicos do curso de Educação Física.  

Contato: roseana.mendes@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: INICIAÇÃO À GINÁSTICA RÍTMICA 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Adriana Leite De Sousa 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto de Iniciação à Ginástica Rítmica (GR) é mais uma opção para as crianças em 

idade infantil de praticar ginástica de uma maneira alegre, orientada com vivências motoras 

diversas. É uma ginástica pouco conhecida e a sua prática é pouco difundida nos clubes, 

escolas e academias da cidade de Juiz de Fora e região. Assim, o Projeto tem como objetivos 

estender o conhecimento do ensino e aprendizagem teórico-técnico da Ginástica Rítmica à 

realidade da prática no campo acadêmico; estabelecer uma integração entre o ensino e a 

extensão, na perspectiva da disseminação do conhecimento; assegurar a formação de recursos 

humanos devidamente apropriados dos objetivos e instrumentos de trabalho com a Ginástica 

Rítmica; assegurar e promover o estágio curricular aos acadêmicos do Curso de Educação 

Física; divulgar a Ginástica Rítmica através das práticas corporais; proporcionar às crianças da 

comunidade de Juiz de Fora uma melhoria na qualidade das atividades corporais através da 

prática da Ginástica Rítmica; estimular a produção do conhecimento através de produção de 

TCC, apresentações artísticas, textos e publicações sobre as atividades desenvolvidas no 

Projeto. 

A metodologia utilizada são aulas de Ginástica Rítmica duas vezes na semana, com duração 

mínima de 1:30 cada sessão, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades 

físicas, perceptivas, motoras e condicionamento respiratório, específicos da Ginástica em 

questão. Serão introduzidos gradativamente alguns dos aparelhos oficiais da Ginástica Rítmica, 

como a corda, a bola e o arco. 

Os resultados práticos esperados são as execuções das séries em conjunto com e sem 

aparelhos, para apresentação nas Mostras de Ginástica e Arte Corporal da FAEFID e outros 

Festivais de Ginástica da cidade de Juiz de Fora e região. 

A projeção do Projeto para o ano de 2017 é a formação de duas turmas de crianças, sendo 

uma com crianças entre 07 e 08 anos e outra com crianças entre 09 e 10 anos, devida à grande 

procura dos país para suas filhas nessas faixas etárias, além de serem aprendizagem distintas. 

As aulas são realizadas no Ginásio de Esportes da FAEFID, terças e quintas-feiras de 17:30 às 

19h. 

Contato: sousaleite@hotmail.com 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Iniciação ao Atletismo 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Jorge Roberto Perrout De Lima 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto Iniciação ao Atletismo tem como objetivo atender a crianças de 10 a 14 

anos  para  conhecer os primeiros passos do atletismo, aprendendo as provas de  corridas, 

saltos e lançamentos. 

Os treinamentos são as segundas, quartas e sextas-feiras  nos horários de 8:00 h e de 14:00 h. 

Não há taxas de inscrição ou mensalidades. Os interessados devem procurar os professores, na 

pista de atletismo da Faculdade de Educação Física, nos horários dos treinos. 

Contato: jorge.perrout@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Iniciação às Atividades Circenses 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Adriane Silva Tomaz 

Vice-coordenador: Frederico Marcelo Crochet  

Equipe:  

Resumo: O projeto INICIAÇÃO ÀS ATIVIDADES CIRCENSES que é oferecido pelo C. A. João 

XXIII/UFJF, ininterruptamente, desde o ano de 2008, é um projeto que oferece a oportunidade 

para que crianças e adolescentes que nunca tiveram contato com as artes circenses possam 

iniciar seu aprendizado. São oferecidas duas aulas semanais para cada turma que são 

realizadas de segunda à sexta feira nos turnos da manha, da tarde e da noite. As atividades 

desempenhadas pelos bolsistas são orientadas e acompanhadas pelo coordenador do 

Projeto.O ingresso de participantes no projeto é feito através de sorteio publico divulgado em 

edital e aberto a toda comunidade  de Juiz de Fora. 

Contato: adrianetomaz@ig.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Iniciação e formação de goleiros de futebol 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Marcelo De Oliveira Matta 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto de extensão “Iniciação e Formação de Goleiros de Futebol” destina-se aos 

jovens atletas que querem atuar como goleiros em jogos de Futebol, Os critérios de inclusão 

são: idade compreendida entre 12 a 17 anos, do sexo masculino e ser integrante do projeto de 

extensão Futebol UFJF. As atividades são desenvolvidas  pela manhã e pela tarde, de maneira 

programada, planejada e sistematizada, nas dependências da Faculdade de Educação Física e 

Desportos da UFJF. 

Contato: marcelo.matta@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Inovação e Política Nacional de Resíduos Sólidos: assessoria jurídica ao Trabalho 

Autogestionário e à Educação Ambiental – Programa Recicla UFJF 

Unidade: FAC DE DIREITO 

Coordenador: Sergio Marcos Carvalho De Avila Negri 

Vice-coordenador:   

Equipe: Pedro Henrique Oliveira Cuco 

Resumo: O projeto de extensão está vinculado ao Programa de Extensão – Recicla UFJF – e 

possui diversas áreas envolvidas. O objetivo principal deste projeto de extensão é assessorar 

juridicamente a Associação Municipal dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais 

Reaproveitáveis (ASCAJUF). A utilização inadequada de resíduos sólidos está associada a uma 

série de problemas ambientais, sociais e econômicos. Embora a Lei 12.305/10 tenha 

apresentado um conjunto de instrumentos e diretrizes para o enfrentamento da questão, o 

Município de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz Fora ainda não implementaram  um 

programa para o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A atuação 

jurídica no programa mostra-se necessária para garantir a inserção livre e informada dos 

catadores na efetivação da gestão dos resíduos. Nesse ponto, o projeto busca dar sequências 

as atividades já desenvolvidas no ano de 2016 na primeira fase do programa, como a 

elaboração de contratos, revisão de atas, capacitação para realização de assembleias, 

identificação de eventuais conflitos de interesses e acompanhamento nas reuniões com os 

órgãos públicos. Ao mesmo tempo, a existência de uma assessoria jurídica independente 

mostra-se fundamental para acompanhar a elaboração do edital e efetivação do projeto de 

coleta seletiva pelos órgãos da UFJF. Aos discentes e às discentes bolsistas espera-se fomentar 

atividades com caráter interdisciplinar, que permitam, ao mesmo tempo, a sensibilização aos 

problemas sociais e ambientais. 

Contato: smcnegri@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Inserção do estudante do Curso de Enfermagem no trabalho multidisciplinar e no 

atendimento dos usuários do Hospital Universitário da UFJF 

Unidade: DIRECAO CLINICA / HOSP UNIV 

Coordenador: Aydra Mendes Almeida Bianchi 

Vice-coordenador: Maria Vitoria Hoffmann  

Equipe:  

Resumo: A inserção do estudante do curso de Enfermagem no trabalho multidisciplinar e no 

atendimento das crianças, adolescentes e familiares que utilizam a enfermaria de Pediatria do 

Hospital Universitário da UFJF é de fundamental importância e visa desenvolver no estudante 

de graduação uma vivência prática com possibilidade de aprender e ensinar, trabalhando em 

uma equipe multidisciplinar. O projeto proporcionará ao estudante de Enfermagem vivenciar 

um ambiente de ensino, com revisão de literatura e estudos de diversos temas, assim como as 

atividades assistenciais que objetivam a melhoria da qualidade no atendimento aos usuários 

deste hospital. Estipulamos como metas gerais, fazer inovação no ato de acolhimento do 

paciente, trabalhar com itens do programa nacional de segurança do paciente e a elaboração 

de instruções de trabalho e protocolos assistenciais. Destacamos que o projeto será executado 

na Enfermaria de Pediatria, com utilização de diversos horários de trabalho, incluindo o 

período noturno e finais de semana. 

Contato: aydra.bianchi@ebserh.gov.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: INTEGRACAO: SABER E FAZER A PROMOCAO DE SAUDE 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Isabel Cristina Goncalves Leite 

Vice-coordenador: Danielle Teles Da Cruz  

Equipe:  

Resumo: O objetivo geral é o de construir uma rotina de aproximação do acadêmico à 

realidade local da comunidade e das unidades de saúde, com clara contribuição dos mesmos 

para o aprimoramento das relações entre usuários e o sistema local de saúde.Objetivos 

específicos efetivar um contato inicial com a realidade social que envolve os acadêmicos de 

cursos da área de saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora;   compreender e valorizar o 

trabalho dos agentes comunitários de saúde; discutir e identificar as conquistas advindas do 

movimento de reforma sanitária, à medida em que ocorre a aproximação do acadêmico da 

realidade de sócio-cultural e de utilização da atenção básica; provocar reflexões sobre o papel 

do estudante enquanto agente transformador da realidade social;  contribuir a discussão do 

conceito ampliado de saúde; contribuir para o amadurecimento da prática interdisciplinar e 

multiprofissional; estimular a inserção dos estudantes em Movimentos Sociais e a valorização 

dos mesmos durante sua prática profissional. 

Contato: isabel.leite@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Integrando o Saber: Atenção odontopediátrica no ambiente hospitalar 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Gracieli Prado Elias 

Vice-coordenador:   

Equipe: Ana Lucia De Lima Guedes, Elton Geraldo De Oliveira Gois, Lucio Henrique De Oliveira 

Resumo: O objetivo do projeto é a educação, prevenção e promoção de saúde direcionada ao 

paciente infantil internado na Enfermaria de Pediatria do Hospital Universitário (HU-UFJF) e a 

extensão dos cuidados aos acompanhantes, com a possibilidade de encaminhamento daqueles 

com necessidades (secundária e terciária) de tratamento dentário, ao setor de Odontologia da 

UFJF. Propõe-se a integração das diferentes áreas da saúde, promovendo a multi e 

interdisciplinaridade, introduzindo o acadêmico de odontologia ao ambiente hospitalar 

(interação com enfermeiros, médicos e residentes) melhorando seu entendimento do 

processo saúde-doença, permitindo a vivência do cuidado integral ao doente e da 

humanização da profissão. Além disso, é prioridade o esclarecimento de todos os setores 

envolvidos, principalmente dos pacientes, sobre a importância da manutenção da saúde bucal 

durante o período de internação, o que irá auxiliar na prevenção de infecções hospitalares 

relacionadas ao sistema estomatognático, as quais interferem na recuperação das crianças, 

favorecendo menor tempo de internação, exigindo menos uso de medicamentos e cuidados; 

além de reduzir o número de óbitos. Serão realizadas atividades educativas, de prevenção e 

promoção de saúde envolvendo a criança hospitalizada e seu acompanhante; despertando o 

cuidado, motivando e mudando hábitos adquiridos. As ações serão adaptadas à rotina 

hospitalar contemplando: a) ações preventivas e educativas em relação à cárie e doença 

periodontal, como: atividades práticas (evidenciação de biofilme e mensuração, escovação 

supervisionada e reforço motivacional, uso de enxaguantes bucais, aplicação tópica de flúor, 

uso de fio dental e demonstrações com o uso de macromodelos); atividades lúdicas abordando 

o tema da saúde bucal (uso de fantoches, teatro, exposição de filmes, jogos educativos, 

cartazes e folders, leitura de histórias, atividades manuais como colagem e colorir desenhos); 

b) registro de todas as atividades odontológicas realizadas diariamente, incluindo o progresso 

individual de cada paciente. Ao longo das atividades será avaliada constantemente a 

necessidade da criação de novos instrumentos educativos, como cartilhas, cartazes e folder’s. 

Será realizada, junto aos acadêmicos, a avaliação e discussão da dinâmica de trabalho (aulas e 

seminários inclusos). Serão  confeccionados relatórios individuais diários, além de um relatório 

final e será produzido um banco de dados referente ao projeto. O público-alvo inclui crianças, 

de ambos os gêneros, na faixa etária de zero a doze anos, que por meio da central de leitos do 

SUS ou via ambulatório HU-Dom Bosco, chegam à Internação da Enfermaria de Pediatria do 

Hospital Universitário (HU-UFJF), assim como os pais, mães e/ou responsáveis pelas crianças 

que a estejam acompanhando. Local das atividades: Setor de Enfermaria de Pediatria do HU-

UFJF. Horário das atividades: como a internação pediátrica acontece em ritmo de fluxo 

contínuo, funcionando todos os dias da semana, durante 24 horas, os acadêmicos 

participantes promoverão as atividades nos horários e dias acordados com a responsável pelo 



 
 

 

setor, visando a não interferência nos horários de práticas habituais dos pacientes como 

almoço, banho e passagem do profissional médico para avaliação diária. Entretanto, durante a 

avaliação médica os acadêmicos poderão fazer um processo de observação para melhor 

compreensão do processo saúde-doença, realizando sua intervenção em horário próprio 

determinado. 

Contato: gracieliped@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: INTERVENÇAO EM IDOSOS VISANDO AUMENTO DE QUALIDADE DE VIDA 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Ricardo Kamizaki 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O presente projeto objetiva aumentar a qualidade de vida dos idosos do bairro Dom 

Bosco, através de aplicação de testes para diagnosticar possíveis problemas e dinâmicas de 

grupo para visualizar possíveis soluções. Esse método poderá possibilitar  aumento dos seus 

repertórios de habilidades sociais  com melhoria da autoestima e consequente qualidade de 

vida. 

Contato: rkz57@hotmaill.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Introdução à Educação Financeira: princípios e diretrizes para a tomada de decisão em 

situações de consumo no cotidiano 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Marco Aurelio Kistemann Junior 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Neste projeto de extensão pretende-se apresentar uma Introdução à Educação 

Financeira, seus princípios e diretrizes para a tomada de decisão em situações de consumo no 

cotidiano. Pretende-se ainda possibilitar aos participantes criar suas formas de planejamento 

financeiro e controle e previsão de gastos e possibilidades de investimentos. A metodologia 

utilizada será a de Estudos de Caso (Case Studies) que possibilitará a construção de um 

conceito e prática de Educação Financeira. O projeto se destina a comunidade acadêmica 

(docentes, técnicos administrativos, discentes e funcionários terceirizados) interessada em 

problematizar, discutir e resolver problemas relativos à vida financeira e à economia 

doméstica. Os encontros ocorrerão, às sextas-feiras, de 18h às 21h, no Departamento de 

Matemática. 

Contato: kistemann1972@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: JARDIM AGROPEDAGÓGICO: PRÁTICAS E TEORIAS EDUCATIVAS 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Dileno Dustan Lucas De Souza 

Vice-coordenador: Simone Da Silva Ribeiro  

Equipe: Ronaldo Teles Pereira 

Resumo: Estabelecer uma relação pedagógica que envolva as práticas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão num processo dialético envolvendo a Educação do Campo, Agroecologia, Educação 

Ambiental e Arte Educação num processo que envolva diversas atividades de brincadeiras, 

jogas, músicas, contação de história, plantas, arvores e resgate de tradições da região da zona 

da mata, do campo das vertentes e mineiras, etc. 

Contato: dilenodustand@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Jardim Sensorial da UFJF 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Daniel Sales Pimenta 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Jardim Sensorial da UFJF localiza-se próximo à Reitoria e Praça Cívica. Aberto desde 

abril de 2014, tem uma estimativa de mais de oito mil visitantes até o momento e teve 

algumas pesquisas já realizadas que permitem afirmar que é um espaço contemplativo e 

inclusivo, porém é também um espaço de conscientização ambiental, além de espaço 

terapêutico por provocar sensações de bem estar e harmonia introspectiva nos visitantes. 

Depende da presença de monitores para acolhimento do visitante que é orientado a vendar os 

olhos e ficar descalço para realização do percurso. É formado por três canteiros circulares 

sendo o externo demarcador dos quadrantes leste-sul-oeste-norte e os dois internos são 

sensoriais respectivamente para adultos e crianças, contendo, ambos, 30 plantas sensoriais 

entre tato e olfato, distribuídas nestes quadrantes. Apresenta a entrada no leste, 

referenciando o sol nascente (fogo da intuição), seu oposto oeste corresponde à terra do 

poente (terra da sensação), ao sul o elemento água vem com as chuvas (água dos 

sentimentos), e ao norte temos o ar de expansão (ar dos pensamentos). Assim, e de forma 

peculiar, o espaço concilia referencial ancestral brasileiro quanto aos quatro elementos básicos 

da natureza, com sua influência nos pontos cardeais e as quatro funções psíquicas básicas 

citadas pelo destacado psicoterapêuta Carl Jung. A concepção do espaço é baseada no “Opy”, 

casa de reza Tupi-Guarani, portanto é também um espaço de resgate da cultura ancestral 

brasileira com sua ainda sobrevivente espiritualidade.  Está aberto todos os dias incluindo fins 

de semana e apresenta aspectos de pesquisa pela aplicação de questionário a visitantes 

voluntários. 

Contato: daniel.pimenta@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Jovens debatendo a realidade brasileira 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Bruno Bruziguessi Bueno 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto proposto surge da demanda de jovens que participaram do projeto de 

extensão Curso Realidade Brasileira a partir dos grandes pensadores, com o intuito de inserir 

estes e outros jovens com participação de organizações da sociedade civil e coletivos 

estudantis secundaristas e artísticos para refletir sobre os aspectos da inserção da juventude 

na sociedade brasileira na contemporaneidade, a partir de estudo, debates, recursos lúdicos e 

artísticos, com o objetivo de formação política e cultural, voltada para a reflexão da realidade 

social em que estão inseridos e de uma organização autônoma com caráter de transformação. 

Contato: brunobruziguessi@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Laboratório de Ensino de Física 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Jose Roberto Tagliati 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: As ações do Projeto “Laboratório de Ensino de Física” envolve estudantes e 

professores do ensino básico, bolsistas e professores da Universidade, que discutem, 

planejam, realizam e avaliam atividades teóricas e experimentais para atividades a serem 

desenvolvidas no Centro de Ciências da UFJF 

Contato: tagliati@fisica.ufjf.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Latim e italiano como línguas adicionais na escola 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Pedro Bustamante Teixeira 

Vice-coordenador: Raquel Fellet Lawall  

Equipe: Aline Alves Fonseca, Fernanda Cunha Sousa, Lucila Carneiro Guadelupe, Venise Vieira 

Mendes 

Resumo: Em diálogo com o projeto de extensão Ensino Intercultural de latim e italiano na 

Cidade Alta (Edital 02/2017), o presente projeto visa dar continuidade e expandir o projeto de 

extensão “Ampliação de horizontes culturais: latim e italiano como línguas adicionais na 

escola” que foi desenvolvido entre agosto de 2015 e julho de 2016, tendo sido prorrogado no 

ano seguinte. Como o anterior, este busca promover o ensino intercultural de italiano e de 

latim como línguas adicionais no contexto da educação básica, mais especificamente no 

Colégio de Aplicação João XXIII, em consonância com os ideais éticos, de ensino inclusivo, 

interdisciplinar e transversal, defendidos pelos documentos educacionais norteadores 

brasileiros (PCN, 1998, PCN+, 2002, OCEM, 2006). Oferecemos uma reflexão sobre ensino 

dessas línguas não mais como “estrangeiras”, mas sim como bens culturais complexos, que 

serão “adicionados” ao repertório que o aluno apresenta ao ingressar na educação formal, 

contribuindo para a ampliação dos seus horizontes enquanto estudante e cidadão. Projetamos 

ensinar o italiano e o latim seguindo uma metodologia que permita o contato inicial do aluno 

dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio: (i) no latim, com a cultura escrita 

nessa língua, pela inserção de atividades que contemplem o uso da fala, da escrita e da 

audição de textos latinos ex tempore; (ii) no italiano, com a língua em situações de uso real, 

através do desenvolvimento em nível básico das quatro habilidades linguísticas (leitura, 

escrita, fala, escuta). Pretendemos realizá-lo nas dependências do Colégio João XXIII 

atendendo, a princípio, os alunos dos anos finais do ensino fundamental e os do ensino médio 

dessa instituição, no período da tarde. 

Contato: tiguera328@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO NATURAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

CONSERVAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Roberto Marques Neto 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O presente projeto tem por objetivo levar a efeito ações conjuntas voltadas para o 

levantamento do patrimônio natural e para a educação ambiental com vistas na conservação 

de sítio arqueológico localizado em Andrelândia, na porção meridional do estado de Minas 

Gerais, depositário de mais de uma fase de ocupação referente ao horizonte cultural Tupi-

Guarani. O referido município conta com importantes sítios arqueológicos que contém 

variados utensílios paleolíticos, bem como inscrições rupestres de inestimável valor, cuja 

conservação passa por uma articulação entre o conhecimento do quadro físico-ambiental com 

o qual o patrimônio se relaciona e a comunidade local, público alvo do projeto aqui 

apresentado. 

Contato: roberto.marques@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: LIGA ACADÊMICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA UFJF 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Christianne Toledo De Souza Leal 

Vice-coordenador: Natalia De Castro Pecci Maddalena  

Equipe: Danielle Guedes Andrade Ezequiel, Lize Vargas Ferreira 

Resumo: A Endocrinologia como especialidade médica, abrange o diagnóstico e o tratamento 

de várias doenças como o diabetes mellitus e a obesidade. Paralelamente, abrange o 

tratamento de doenças tireoidianas, dislipidemias, distúrbios do crescimento e da puberdade, 

doenças da hipófise, doenças do metabolismo ósseo, doenças das glândulas adrenais e 

transtornos gonadais, incluindo alterações menstruais, menopausa e andropausa. O presente 

projeto pressupõe a atuação de profissionais de forma integrada e comprometida com a 

comunidade, em diferentes ambulatórios. Serão disponibilizadas consultas semanais em 

diversas áreas da Endocrinologia, no Hospital Universitário da UFJF, unidade Dom Orione. 

Contato: christianneleal@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: LIGA ACADEMICA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA UFJF LAMFAC-UFJF 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Isabel Cristina Goncalves Leite 

Vice-coordenador: Mario Cirio Nogueira  

Equipe: Juliana Maria Nascimento Souza 

Resumo: INTRODUÇÃO: Na Medicina de Família e Comunidade os profissionais de saúde estão 

em posição privilegiada para promover saúde, prevenir doenças, diagnosticar precocemente e 

tratar doenças que façam parte de sua capacidade clínica. OBJETIVOS: Principal: Integração 

ensino/serviço. Específicos: inserção do acadêmico no cenário real de prática; estimular 

abordagem multi e interdisciplinar visando um atendimento que busca transformação social; 

mapear e diagnosticar a situação da saúde nas comunidades da população assistida. 

METODOLOGIA: Acompanhar grupos de risco; acompanhar agentes comunitários conhecendo 

seu trabalho junto à comunidade e identificando a realidade da mesma; elaboração do 

diagnostico local de saúde das comunidades assistidas para definir melhor as necessidades 

daquelas populações. RESULTADOS: Disponibilizam-se aos acadêmicos acesso às ferramentas e 

técnicas da MFC; conhecimento abrangente do paciente e do processo do adoecer;  

aproximação do acadêmico à Atenção Primária à Saúde. CONCLUSÃO: Contribui para um olhar 

abrangente do paciente e do processo do adoecer, bem como. torna-se uma tentativa de 

reajuste da educação acadêmica, que forma a maioria dos médicos, enfermeiros e dentistas 

sem direcionamento especializado em saúde da família, saúde coletiva ou para o exercício de 

uma clinica ampliada de cunho generalista. 

Contato: isabel.leite@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Liga Acadêmica de Prevenção ao Câncer de Boca (LAPCAB) 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Eduardo Machado Vilela 

Vice-coordenador:   

Equipe: Cristiane Oliveira De Souza, Letícia Drumond De Abreu Guimarães 

Resumo: O  câncer de boca apresenta alta incidência, tem prognostico desfavorável e um 

diagnóstico precoce somente de 7% dos casos. O presente projeto visa o atendimento de 

pacientes que estejam dentro do grupo de risco e pacientes portadores de lesões pré-malignas 

e do câncer de boca na população de Juiz de Fora e região, em ambulatório da faculdade de 

odontologia da UFJF, toda segunda-feira, no horário de 16 as 18 hs para a realização de 

orientações,exames clínicos e biópsias. Desta forma, os  alunos do curso de Odontologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora serão capacitados a fazer o atendimento a esses 

pacientes, instruindo-os quanto aos fatores de risco e medidas preventivas, como o auto-

exame. Além da atividade supracitada, serão realizados ainda palestras , simpósios, 

campanhas educativas com folder, visitas a asilos, unidade básica de saúde, aos pacientes da 

unidade acadêmica , com explicações acerca da importância da prevenção do câncer de boca, 

como sinais e sintomas, diagnóstico precoce e tratamento.  

Contato: eduardo.vilela@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Línguas Estrangeiras para a Terceira Idade 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Patricia Nora De Souza Ribeiro 

Vice-coordenador: Marcia De Almeida  

Equipe: Cristina Ribeiro Villaca, Silvina Liliana Carrizo 

Resumo: O Projeto “Línguas Estrangeiras para a Terceira Idade” teve início em 1995, quando 

ainda não existia a Pró-Reitoria de Extensão, mas apenas a Coordenação de Extensão, ligada à 

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da UFJF, que, em uma iniciativa pioneira, lançou, junto 

com a Faculdade de Serviço Social,  o Projeto “Universidade com a Terceira Idade”, em abril de 

1991. Assim, há mais de 20 anos, o presente Projeto proporciona à comunidade com mais de 

45 anos, de Juiz de Fora e região, por meio de seus 4 bolsistas, o acesso gratuito a noções 

básicas de língua espanhola, língua italiana, língua inglesa e língua francesa, oferecendo um 

atendimento específico e adequado às necessidades e aos interesses da população-alvo, não 

encontrado nos cursos tradicionais de língua estrangeira. Utilizando uma metodologia que 

pressupõe a interação das habilidades de compreensão (oral e escrita) e de produção (oral e 

escrita), propicia aos alunos a comunicação básica na língua estrangeira, a autonomia na 

utilização da mesma em atividades como leituras e viagens, por exemplo, e o alargamento de 

horizontes, que é consequência do contato com a língua e a cultura de outros países, além de 

favorecer a inserção social dos aprendizes e melhorar seu relacionamento com gerações mais 

novas, a partir da atualização de seus conhecimentos e acreditando na viabilidade da 

aprendizagem continuada. Com relação aos bolsistas, o Projeto oferece a oportunidade de 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante seus cursos na UFJF, na atuação 

como mediadores no processo de ensino-aprendizagem, sendo orientados por docentes das 

áreas de Espanhol, Italiano, Inglês e Francês, e, também, o aproveitamento dessa experiência 

extensionista como Estágio, obrigatório para os que pretendem a licenciatura. O Projeto utiliza 

as salas da Casa de Cultura, na Rua Severino Meireles, 260, telefone: 3215-4694, sede do atual 

“Polo de Enriquecimento Cultural para a Terceira Idade da UFJF”. 

Contato: patnora.souza@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: MANEJO DA FLORA DO CAMPUS DA UFJF E REGIAO 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Fabricio Alvim Carvalho 

Vice-coordenador: Gustavo Taboada Soldati  

Equipe: Daniel Sales Pimenta 

Resumo: A presente proposta de extensão busca, considerando seus 14 anos de atividades 

ininterruptas, seguir na construção dialeticamente de mecanismos capazes de equacionar 

problemas socioambientais, tendo como referência fragmentos florestais nativos da 

microrregião de Juiz de Fora, enquanto plataforma de educação ambiental e desenvolvimento 

local. Especificamente, busca-se o envolvimento de alunos, professores e sociedade em geral 

na recuperação da flora nativa da microrregião de Juiz de Fora, considerando suas realidades 

urbanas e rurais. São atores da presente proposta, a Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), a sociedade civil como um todo e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). Serão utilizadas metodologias típicas da Ecologia Vegetal, Antropologia e Etnobiologia, 

como inventários da biodiversidade, análise ecológica, análise fitossociológica, oficinas 

participativas, entrevistas e listas livres. As ações serão desenvolvidas no “campus” da UFJF, 

fragmentos florestais adjacentes, como Jardim Botânico, Parque da Lajinha, Museu Mariano 

Procópio, Reserva Biológica de Poço D’antas, áreas de comunidades religiosas (ex. Centro de 

Estudos Espirituais Luz da Floresta) e assentamentos rurais (ex. Assentamento Dênis 

Gonçalves). Acreditamos que a execução das atividades propostas e a continuidade do projeto 

otimizem a qualidade de vida de todos da microrregião de Juiz de Fora, especialmente por 

favorecer serviços ambientais e elementos concretos para uma Educação Ambiental e 

ressignificação da relação pessoas/meio ambiente. Além disso, espera-se que uma interação 

entre o ensino a pesquisa e a extensão, aproximando as realidades urbana, agrária e 

acadêmica, em um processo pedagógico e emancipatório. 

Contato: fabricio.alvim@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata mineira 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Coordenador: Cezar Henrique Barra Rocha 

Vice-coordenador: Valeria De Faria Cristofaro  

Equipe: Alencar De Miranda Amaral, Leandro Elias Canaan Mageste, Luciane Monteiro 

Oliveira, Sami Sanchez Junior, Verlan Valle Gaspar Neto 

Resumo: Identificar e realizar o mapeamento dos sítios arqueológicos e da diversidade cultural 

dos municípios da Zona da Mata do Estado de Minas Gerais: Bicas, Palma e Ubá, por meio de 

ações que permitam suscitar e documentar a memória social coletiva da população da região, 

principalmente das comunidades rurais, com o desenvolvimento de ações de educação 

patrimonial voltadas para a temática do processo de ocupação da região e constituição do 

patrimônio cultural e aplicação de ferramentas específicas do geoprocessamento, 

possibilitando a elaboração de uma cartografia desse patrimônio. O intuito é evidenciar a 

possível utilização do espaço físico para expressão de uma ordem social e ao mesmo tempo 

identificar a agência de sujeitos históricos geralmente marginalizados tanto na construção 

quanto no usufruto dos bens patrimoniais de natureza material e imaterial, culminando com a 

proposição uma política cultural concreta, conectada às discussões atinentes à educação, 

economia, política, assistência social, urbanidade, em parceria com a sociedade civil. Por meio 

do estabelecimento de parcerias, o ponto de partida para as ações será a consolidação de um 

profícuo diálogo com a comunidade que vive e trabalha na zona rural, que por meio de suas 

narrativas e lembranças suscitam a memória coletiva e oferecem elementos, das trincheiras do 

passado, reveladores para a compreensão de aspectos simbólicos, sociais e identitários, 

inerentes às ações conduzidas por sujeitos até então desconhecidos, indígenas e negros. 

Contato: barra.rocha@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Mapeamento e monitoramento da susceptibilidade a riscos fisico-ambientais na área 

do 4º BBM 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Coordenador: Cezar Henrique Barra Rocha 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Esse projeto visa a população residente nos municípios da área de atuação do 4º 

BBM que vem sofrendo com os problemas de deslizamentos e enchentes. Objetiva-se testar 

uma metodologia mais simples para obtenção de áreas de risco, baseada na elaboração de 

bases cartográficas na escala municipal de 1:25.000 (ou melhor) com ênfase nas áreas 

urbanas. As bases iniciais estão apoiadas no arruamento obtido no último senso do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, complementada com BING e GoogleEarth Pro; MDT 

e declividade oriundas de Modelo Digital do Terreno construído através do Satelite Japonês 

Advanced Land Observing Satellite - ALOS, complementado com os produtos de radar do 

United States Geological Survey - USGS e pontos cotados do IBGE; e cartas de uso e cobertura 

da terra do satélite Sentinel da European Space Agency - ESA. Essas informações serão 

validadas em trabalho de campo, setorizando o grau de risco seguindo metodologia do 

Instituto de Pesquisa Tecnológico - IPT : Risco Muito Alto (R4), Risco Alto (R3), Risco Médio (R2) 

e Risco Baixo (R1). O resultado dessa pesquisa poderá alimentar uma base de dados ampla da 

área de atuação do 4º BBM, auxiliando as prefeituras e os bombeiros nos trabalhos de 

planejamento, monitoramento e gestão dessas áreas de risco. 

Contato: barra.rocha@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Memória Culinária:  Resgate de Receitas 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Ana Claudia Peres Rodrigues 

Vice-coordenador: Arlete Rodrigues Vieira De Paula  

Equipe: Ana Livia De Oliveira 

Resumo: A extensão universitária é um processo educativo que tem como um de seus 

objetivos promover a interação entre a universidade e a comunidade visando desenvolver 

possibilidades de aprendizagem por meio da interação entre o saber popular e o saber 

científico. Com este projeto queremos dialogar com as mães assistidas pela Pastoral da 

Criança, por meio das relações que estabelecem com a comida e assim conhecer o contexto 

social do qual fazem parte. E a partir desse conhecimento, iniciar uma discussão/avaliação, 

tanto de hábitos alimentares quanto dos próprios critérios envolvidos na noção de bem-estar, 

saúde e alimentação saudável.O objetivo geral é resgatar receitas culinárias familiares das 

participantes da Pastoral da Criança. Os objetivos específicos são: relacionar as receitas 

familiares com a recuperação de doenças e confeccionar um caderno de receita. O projeto 

será desenvolvido com a Pastoral da Criança do Bairro São Pedro - Juiz de Fora. A metodologia 

será centrada em oficinas culinárias para permitir o cozinhar coletivo. As oficinas serão 

estruturadas em três etapas. A primeira, uma dinâmica para estimular a percepção sensorial e 

uma conversa com as participantes sobre as relações entre alimentação, cultura e saúde. A 

segunda, o preparo coletivo das receitas e por último a disposição dos pratos preparados para 

que todos possam apreciar e degustar de uma refeição produzida coletivamente. As oficinas 

serão realizadas no Laboratório de Técnica Dietética do curso de Nutrição da UFJF. As receitas 

familiares trazidas pelas participantes serão compiladas em um caderno de receitas, com o 

intuito de partilhar modos de preparo, utilização dos alimentos, lembranças de sabores e 

saberes.Serão utilizados como indicadores de acompanhamento e avaliação dinâmicas que 

possibilitem aferir se as experiência de vivência e reflexão sobre as relações entre alimentação, 

cultura e saúde afetaram a vida cotidiana dos participantes. Também, será realizado um 

questionário visando avaliar a opinião dos participantes sobre as atividades distribuídas ao 

longo do projeto que permita identificar qual(is) aspecto(s) do tema alimentação os 

participantes gostariam de aprofundar. Os beneficiários dessa proposta serão as agentes e 

mães participantes da pastoral da Criança - Bairro São Pedro. São mulheres que apresentam 

diversidade em suas  experiências pessoais e em termos socioeconômicos e culturais. 

Contato: ana.rodrigues@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Memória e Qualidade de Vida: uma ação interdisciplinar com vistas ao envelhecimento 

ativo e saudável 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Cristina Simoes Bezerra 

Vice-coordenador: Anna Claudia Rodrigues Alves  

Equipe: Afonso Damião Neto, Eliane Baiao Guilhermino Alves, Eunice Maria Godinho Morando 

Resumo: A Oficina de Memória é uma aliada do envelhecimento ativo e saudável e uma 

experiência de construção coletiva de conhecimentos. A equipe do Polo de Enriquecimento 

Cultural para a Terceira Idade da UFJF pretende oferecer e desenvolver esta oficina, em 

parceria com a equipe do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS/UFJF), 

e interface com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia, do Instituto de Ciências 

Humanas da UFJF. Destina-se a idosos, a partir dos 60 anos de idade, com interesse em 

participar desta atividade, voltada a estimular e aprimorar o desempenho da memória, 

contribuindo para o fortalecimento da autonomia e melhoria da qualidade de vida dos 

participantes. 

Duração: Dezesseis encontros semanais. 

Local: Polo de Enriquecimento Cultural para a Terceira Idade da UFJF. 

Contato: cristina.bezerra31@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Memória Ferroviária 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Marcos Olender 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Realizado pelo Laboratório de Patrimônios Culturais - Lapa/ Instituto de Ciências 

Humanas/ Universidade Federal de Juiz de Fora, o projeto Memória Ferroviária conhecido 

como "Memória Trilho", se desenvolve em seis cidades: Barbacena, Antônio Carlos, Santos 

Dumont, Ewbank da Câmara, Juiz de Fora e Matias Barbosa. 

Desde março de 2013 uma equipe multidisciplinar percorre estes municípios em busca de 

vestígios, manifestações, relatos e lugares que ancoram a memória do sistema ferroviário, em 

grande parte desativado nas décadas de 60 e 70, e que tanto impulsionou o desenvolvimento 

urbano, econômico e sociocultural não só em Minas, mas em todo o Brasil.  

Diversos produtos estão previstos para a conclusão do Memória Trilho. Dentre eles 

destacamos: documentário em vídeo, cartilhas, registros fotográficos diversos, seminários e 

oficinas, inventário de bens móveis, imóveis e imateriais relativos ao patrimônio cultural da 

E.F.C.B, além de eventos de culminância abertos a comunidade para a exibição, exposição e 

distribuição dos referidos produtos. 

Contato: olender@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: Memórias do Campus 

Unidade: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

Coordenador: Frederico Belcavello Guedes 

Vice-coordenador: Marcio De Oliveira Guerra  

Equipe: Juliana Oliveira Araujo, Leandro Mockdece Lacerda, Milena Dibo Lopes 

Resumo: "Memórias do campus" é uma proposta de apresentação em vídeo das 

reminiscências de pessoas da comunidade externa que usam o campus da UFJF como espaço 

de lazer, convívio social e expressão cultural. O intuito é promover a integração social da 

instituição, destacando seu impacto na comunidade externa ao campus por meio de uma 

narrativa construída a partir de depoimento de usuários do espaço. Para o ano de 2017 serão 

produzidos dez vídeos, cada um com duração aproximada de cinco minutos e dedicado a um 

personagem. A escolha dos personagens se dará após ampla e profunda pesquisa para 

identificar histórias envolventes, curiosas, comoventes. Assim, o projeto cumprirá o papel 

extensionista de aproximar a instituição – por meio do seu espaço físico e as potencialidades 

de se explorá-lo – da comunidade externa, reforçando e destacando os laços já existentes com 

pessoas dessa comunidade. 

Contato: fredbelcavello@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Mídias audiovisuais como ferramentas no processo de educação em saúde 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Arise Garcia De Siqueira Galil 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: A educação em saúde deve ser capaz de utilizar elementos importantes dos aspectos 

socioculturais de uma população e integrá-los aos conhecimentos técnico-científicos da 

dimensão biológica, para explicar a complexidade do processo saúde-doença e orientar novas 

práticas de cuidados com a saúde. Contribui para o desenvolvimento do conceito de cidadania, 

entendido como direito e dever do cidadão de participar ativamente de processos relevantes 

de interesse público, como é o caso da saúde, e para benefício da coletividade a  educação em 

saúde surge como estratégia para promover saúde e prevenção primária e secundária e deve 

ser uma prática social centrada na problematização do cotidiano, na valorização da experiência 

dos indivíduos e grupos, tendo como referência a realidade na qual eles estão inseridos. É a 

soma de todas as experiências que modificam ou exercem influência nas atitudes ou condutas 

de um indivíduo em relação à saúde e aos processos que necessitam ser modificados. Tem 

como objetivo usar mídias como forma de estimular as pessoas (público em foco/população) a 

realizar ações de promoção à saúde – seja pela adoção de hábitos de vida saudáveis, seja pela 

utilização de forma correta e cuidadosa dos serviços de saúde à sua disposição. Aliado, 

estimular a consciência na tomada de decisões, tanto individual como coletivamente, 

buscando melhorar suas condições de saúde e as condições do meio ambiente. Para isso, 

escolhemos o uso de mídias audiovisuais, que despertam interesse aos telespectadores e 

através das experiências vivenciadas nos filmes e de curtas, e de posterior debate sobre o 

assunto abordado, pretende-se melhorar as vivências reais, ampliando o conhecimento e 

colaborando na construção de transformações na abordagem ao paciente 

Contato: galilarise@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Monitoramento da qualidade de alimentos e águas em Juiz de Fora-MG e região 

Unidade: FACULDADE DE FARMÁCIA 

Coordenador: Humberto Moreira Hungaro 

Vice-coordenador: Marco Antonio Moreira Furtado  

Equipe: Felipe Gomes Da Costa Oliveira, Louise Cristine Candido Da Silva, Miriam Aparecida De 

Oliveira Pinto, Mirian Pereira Rodarte, Vanessa Dos Santos Temponi 

Resumo: A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular, permanente e em quantidade suficiente de alimentos e água de qualidade, 

como base em práticas alimentares promotoras de saúde que sejam sustentáveis em termos 

ambientais, econômicos, culturais e sociais. Neste contexto, a avaliação da qualidade destes 

produtos por meio de análises laboratoriais é ferramenta indispensável para garantir seus 

aspectos composicionais, sensoriais, microbiológicos, e ao atendimento de padrões 

estabelecidos por órgãos de fiscalização. Este projeto de extensão tem como objetivo avaliar a 

qualidade de alimentos e águas produzidos, comercializados e/ou oferecidos à população de 

Juiz de Fora – MG e região, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, promoção e 

proteção à saúde pública, e a formação complementar de discentes da UFJF. As atividades 

serão realizadas no Laboratório de Análise de Alimentos e Águas da Faculdade de Farmácia e 

incluem: treinamento da equipe do projeto; coleta e envio das amostras de alimentos e/ou 

águas ao laboratório; realização das análises laboratoriais (físico-químicas e microbiológicas) 

com base em metodologias preconizadas por órgãos regulamentadores; interpretação e 

disponibilização dos resultados analíticos. O público alvo compreende empresas, institutos, 

associações, órgãos públicos, hospitais, farmácias de manipulação, indústrias de alimentos, e 

demais interessados que produzem e/ou utilizem alimentos e/ou água potável em suas 

atividades. Estima-se o atendimento de no máximo 100 beneficiários, totalizando 1000 

amostras analisadas. O projeto terá duração de 12 meses em caráter de demanda espontânea 

por parte dos interessados, mediante disponibilidade do laboratório e agendamento prévio. O 

custo das análises laboratoriais será cobrado por meio de Guia de Recolhimento da União 

(GRU), cujos valores encontram-se disponibilizados no site do laboratório. As atividades 

desenvolvidas no projeto possuem relação direta com o projeto pedagógico dos cursos de 

Farmácia, Nutrição, Engenharia Ambiental, Química e Ciências biológicas da UFJF e 

contribuirão com a formação acadêmica e futura inserção dos discentes bolsistas e voluntários 

no mercado de trabalho. Além disso, o presente projeto proporcionará uma avaliação das 

demandas da sociedade na área de segurança alimentar e nutricional, que podem ser 

resolvidas por meio de pesquisas complementares e integradas com as ações extensionistas. 

Desta forma, espera-se que as atividades aqui propostas permitam uma aproximação da 

Universidade e comunidade no cumprimento de seu papel social, com aumento do 

desenvolvimento tecnológico e sócio econômico regional e da divulgação e aplicação do 

conhecimento à população. 

Contato: humbertomh@gmail.com 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: MONITORAMENTO DE IMPACTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Coordenador: Cezar Henrique Barra Rocha 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Este Projeto tem como objetivo monitorar a qualidade da água dos recursos hídricos 

de Juiz de Fora e arredores, levantando as formas de uso e cobertura da terra predominantes 

na paisagem. A metodologia adotada consiste na medição periódica de parâmetros físicos, 

químicos e biológicos confrontando com o uso da terra. Os resultados poderão alertar sobre 

impactos pontuais ou difusos e da necessidade de ordenamento territorial das bacias 

hidrográficas desses corpos hídricos de forma efetivamente a protegê-los, mantendo-se a 

qualidade das águas e garantindo-se a saúde coletiva. O público alvo será a população de Juiz 

de Fora e arredores, principalmente os que moram nas bacias destes mananciais. Os 

resultados poderão ser utilizados pelo Ministério Publico de Minas Gerais, concessionárias, 

prefeituras, comitês de bacias, empresas e ONGs. As coletas serão duas por estação e serão 

realizadas por alunos de graduação e pós-graduação da UFJF, posteriormente analisadas no 

Laboratório Dinâmico de Análise Ambiental da Faculdade de Engenharia. 

Contato: barra.rocha@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Montagem de grupos de Homens que tiveram um episódio de violência contra as 

mulheres no Município de Juiz de Fora, MG 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Luiz Gibier De Souza 

Vice-coordenador:   

Equipe: Laura Talho Ribeiro 

Resumo: Diante da grande quantidade de denúncias de casos de violência doméstica 

cometidas contra mulheres que foram registradas pela Casa da Mulher de Juiz de Fora, no 

período compreendido entre junho de 2013 e dezembro de 2015, e buscando outros 

mecanismos sociais como forma de se repensar a relação entre os homens infratores e as 

mulheres vítimas, montou-se este projeto que tem como objetivo a formação de grupos de 

fala / reflexão de homens que tiveram um episódio de violência contra a mulher. Para tal, 

fizemos uma parceria entre a UFJF, a Prefeitura de Juiz de Fora, o Ministério Público e o Poder 

Judiciário para a sua viabilização.  

A metodologia do trabalho se baseará na cartografia social, que será viabilizada através de 

grupos de fala / reflexão com os homens julgados e condenados por ter tido um episódio de 

violência contra a mulher, que são encaminhados pelo Poder Judiciário de Juiz de Fora em 

regime de Pena Alternativa.  

Os grupos serão realizados no Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da UFJF, às segundas-feiras, 

no horário das 18 horas. Assim que o Homem chega ao CPA, marca-se uma entrevista 

individual antes do ingresso do mesmo no grupo. No total são 12 sessões grupais, realizadas 

semanalmente, uma vez por semana durante três meses, tendo a duração de 01h40min horas 

por encontro. Cada grupo terá no máximo 12 participantes. No final das 12 sessões de 

trabalho, far-se-á uma avaliação geral dos participantes. Os integrantes do grupo que 

participarem das reuniões e cumprirem pelo menos 10 das 12 sessões, irão receber um 

certificado de participação, o qual deverá ser anexado ao seu processo judicial. 

Contato: lgibier@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: MOSAICO, A CIDADE SE VÊ NA TV 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Marcio De Oliveira Guerra 

Vice-coordenador:   

Equipe: Giovani Duarte Verazzani 

Resumo: Mosaico é um programa televisivo idealizado pela Produtora de Multimeios da 

FACOM/UFJF, realizado por alunos do curso sob a supervisão e direção do prof. Dr. Marcio de 

Oliveira Guerra. O programa tem a duração de 30 minutos e mostra a identidade de Juiz de 

Fora através de manifestações culturais, sociais, políticas e artísticas dos moradores de cada 

local focalizado pelo programa. Mosaico está no ar desde o ano de 2007, recebendo elogios e 

sendo premiado no Intercom Sudeste, como segundo melhor programa produzido por uma 

Faculdade de Comunicação Social na região sudeste. O objetivo é abrir espaço para que a 

comunidade de cada bairro apareça e mostre sua identidade, com projetos que são 

desenvolvidos em beneficio dessa própria comunidade, que podem ser replicados em outras 

regiões da cidade. 

Contato: marcio.guerra@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: NALEM - Núcleo de Atendimento de Lesados Medulares 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Andre Avarese De Figueiredo 

Vice-coordenador:   

Equipe: Anadelle De Souza Teixeira Lima, Denicy De Nazare Pereira Chagas, Humberto Elias 

Lopes, José Murillo Bastos Netto, Marcelo Maroco Cruzeiro, Monalisa Claudia Maria Da Silva 

Novaes 

Resumo: O NALEM (Núcleo de Atendimento a Lesados Medulares) tem por objetivo o 

atendimento multidisciplinar de pacientes com lesão medular (traumática e não-traumática) 

visando a recuperação física, psicológica e social. Os pacientes serão atendidos no Hospital 

Universitário - CAS, nas quartas-feiras das 13:00 às 17:00 h, por urologista e submetido 

também a consulta de enfermagem com encaminhamento aos outros especialistas visando 

otimizar e agilizar o atendimento multidisciplinar do paciente. Queremos que o paciente possa 

ir além de suas falsas limitações para se integrar novamente à sociedade com recuperação de 

sua saúde física e psicológica. 

Contato: andreavaresef@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: NUCLEAÇÃO DO POLO DE ENRIQUECIMENTO CULTURAL PARA TERCEIRA IDADE/ PEC 

NOS BAIRROS DE JUIZ DE FORA 

Unidade: REITORIA 

Coordenador: Janice Rosa Paulino 

Vice-coordenador: Cristina Simoes Bezerra  

Equipe: Anna Claudia Rodrigues Alves, Janice Rosa Paulino, Ricardo Kamizaki 

Resumo: O Projeto Nucleação do Polo de Enriquecimento Cultural para a Terceira Idade/PEC 

nos bairros de Juiz de Fora, criado em 2003, tem como proposta a descentralização do 

trabalho oferecido pelo "Polo de Enriquecimento Cultural para a Terceira Idade”, programa de 

extensão da Faculdade de Serviço Social da/UFJF, e desde então vem atendendo idosos do 

bairro Dom Bosco, o qual faz divisa com o campus universitário, através de parceria com a 

Associação Espírita Semente, democratizando o acesso desse público aos conhecimentos 

produzidos pela universidade.  

O Projeto tem como objetivos: incentivar a participação social e política dos idosos; fornecer 

informações que contribuam para a conscientização sobre seus direitos; contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida; resgatar o potencial criativo dos idosos, possibilitando novas 

formas de inserção familiar e social; promover ações que atendam suas demandas de 

sociabilidade e troca de experiências; capacitar recursos humanos institucionais para atuação 

junto à população idosa; fornecer treinamento acadêmico para o exercício profissional; 

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, e promover o debate acerca das principais demandas dos 

idosos. Metodologicamente trabalha-se na perspectiva socioeducativa, tendo em vista o 

resgate da cidadania, da valorização da experiência, da memória e da reconstrução dos 

vínculos familiares e comunitários, através de palestras, debates, filmes, vídeos, dinâmicas, 

oficinas, passeios e programações culturais. Desenvolve-se na sede da Associação Espírita 

Semente, Rua Belo Vale, 138 - Dom Bosco, às terças-feiras, de 13:30 às 16:00 hs. Contatos: (32) 

3232-6900. Facebook: Grupo Espírita Semente. 

Contato: janicepaulino@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Nucleo de Apoio às Práticas Educativa NAPE: Uma proposta interprofissional 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Sandra Helena Cerrato Tibirica 

Vice-coordenador: Oscarina Da Silva Ezequiel  

Equipe: Ivana Lucia Damasio Moutinho, Tamiris Ferreira Almas 

Resumo: O NAPE , órgão consultivo da Faculdade de Medicina da UFJF visando fornecer  apoio 

técnico e pedagógico  às necessárias mudanças para a melhoria do ensino na área da saúde 

oferece aos docentes da área da saúde oficinas de desenvolvimento docente abordando os 

seguintes temas: 

1- Metodologias ativas de aprendizagem para os cursos da área da saúde 

2- Estratégias de aproximação básico clínico 

3- Avaliação cognitiva do estudante 

4- Avaliação de desempenho do estudante. 

Contato: sandra.tibirica@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Núcleo de Quadrinhos 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Frederico Marcelo Crochet 

Vice-coordenador: Renata Oliveira Caetano  

Equipe:  

Resumo: O presente projeto pretende constituir uma possibilidade de estudo das Histórias em 

Quadrinhos enquanto modalidade artística de crescente interesse e estilo literário com 

códigos próprios, através da instauração de um grupo de alunos interessados em desenvolver-

se na linguagem sequencial estática, com a criação de trabalhos originais e realização de 

eventos abertos à toda comunidade. 

Contato: fmcrochet@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Núcleo FALE/FACED - Revista Práticas de Linguagem 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Tania Guedes Magalhaes 

Vice-coordenador: Andreia Rezende Garcia Reis  

Equipe:  

Resumo: O projeto de extensão Núcleo FALE/FACED - Revista Práticas de Linguagem tem o 

objetivo de propor ações de formação de professores de Língua Portuguesa, realizadas através 

de 3 eixos centrais: a) do Colóquio de Letramento, realizados de 2 em 2 anos pelo Núcleo FALE 

da FACED; b) da publicação semestral da Revista Práticas de Linguagem, com relatos de 

experiências e artigos voltados para a prática pedagógica; e c) dos grupos de estudo, dos 

minicursos e eventos sem periodicidade, para formação continuada de professores, sobre 

temas relacionados à prática de ensino de língua na escola básica.  Tais ações se relacionam 

diretamente docentes da área da Linguagem na escola básica, requerendo diferentes 

metodologias de trabalho para cada eixo. 

Contato: tania.magalhaes95@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Núcleo multidisciplinar de apoio a familiares de desaparecidos civis 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Isaura Gomes De Carvalho Aquino 

Vice-coordenador:   

Equipe: Fernanda Maria Da Costa Vieira, Jairo Francisco De Souza, Paulo Cesar Pontes Fraga 

Resumo: O projeto refere-se a criação de um Núcleo Multidisciplinar composto de docentes 

das áreas de Psicologia, Serviço Social, Direito, Ciências da computação e Ciências sociais, que 

tem como fim último o apoio a familiares de desaparecidos civis, bem como criar programas 

específicos que tratem do processo de retorno dos desaparecidos. Pretende-se também que o 

projeto tenha interface com a pesquisa para que se possa compreender o fenômeno do 

desaparecimento em sua totalidade. 

Contato: isauraaquino@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: NÚCLEO PARA VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS LÁCTEOS NA ALIMENTAÇÃO HUMANA 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Paulo Henrique Fonseca Da Silva 

Vice-coordenador:   

Equipe: Carolina Carvalho Ramos Viana, Fabricio Pereira Soares, Fernando Cesar Ferraz Lopes, 

Isis Rodrigues Toledo Renhe, João Pablo Fortes Pereira, Kennya Beatriz Siqueira, Leandra 

Natália De Oliveira Neves, Marco Antonio Sundfeld Da Gama, Renata Golin Bueno Costa, 

Renato Moreira Nunes, Tatiana Gomes Sant´Ana De Castro 

Resumo: O NUVLAC é um Projeto de Extensão da UFJF, em parceria com a Embrapa-Gado de 

Leite e com a Epamig, constituído por um núcleo de debates e estudos sobre o leite, que 

propõe o diálogo através de um canal seguro de informações - avaliadas e checadas por 

especialistas das mais diversas áreas do saber – e busca facilitar a interação entre acadêmicos, 

médicos, nutricionistas, profissionais de saúde e da área de alimentos, pesquisadores, 

estudantes, associações, empresas do setor alimentício e público em geral. No exercício do 

Projeto de Extensão NUVLAC 2016 foi elaborado o planejamento estratégico. Neste projeto 

2017, o planejamento estratégico será implantado. 

Destaca-se que além das parceiras Embrapa Gado de Leite e EPAMIG, em 2017 o Projeto de 

Extensão NUVLAC contará também com a parceria da Agência de Inovação de Leite e 

Derivados - POLO DO LEITE o que resultará em maior visibilidade junto ao setor lácteo. 

Contato: paulo.henrique@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Nutrição e Cria 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Cristiane Goncalves De Oliveira Fialho 

Vice-coordenador: Jorge Roberto Perrout De Lima  

Equipe:  

Resumo: O CRIA (Centro Regional de Inserção ao Atletismo) da UFJF é um projeto de extensão, 

criado em 2012, que visa o aprendizado e a descoberta de talentos no atletismo. A associação 

da nutrição neste projeto, iniciou-se no ano de 2014, promovendo mudanças no 

comportamento alimentar das crianças e adolescentes e familiares inseridos no mesmo. O 

projeto envolve toda comunidade residente em torno do campus da UFJF, 16 escolas da Zona 

da Mata Mineira, com atendimento de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade, 

promovendo a integração e a prática esportiva orientada. O mesmo visa promover e 

conscientizar os participantes do CRIA pela busca de alimentos saudáveis; capacitar o 

participante do CRIA como multiplicador da alimentação saudável no ambiente familiar; criar 

atitudes positivas frente ao alimento; encorajar a aceitação da necessidade de uma 

alimentação saudável e diversificada; promover a compreensão entre alimentação e a saúde; 

promover o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Será realizada uma ampla 

revisão bibliográfica a respeito da ingestão alimentar, pré, durante e pós treino, pelos bolsistas 

e voluntários do projeto, e posteriormente elaborado materiais didáticos que facilitem a 

explanação do conteúdo aos participantes do CRIA. As intervenções serão executadas as 

segundas e quartas feiras, no período da manhã e tarde, na Faculdade de Educação Física- 

UFJF. E devido aos resultados obtidos até o momento, maior assiduidade dos atletas e melhor 

desempenho dos mesmos, modificações na ingestão alimentar dos atletas e familiares, 

capacitação dos discentes e troca de experiência entre os docente, é de fundamental 

importância a continuidade do projeto existente. 

Contato: cristiane.oliveira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: O Centro de Ciências da UFJF como espaço de Extensão Universitária 

Unidade: REITORIA 

Coordenador: Eloi Teixeira Cesar 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Centro de Ciências da UFJF foi inaugurado em 2006 com o objetivo de promover a 

Divulgação e a Popularização da Ciência, sendo hoje um dos atores principais da Extensão da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Para tanto, realizamos diversas ações, como exposições 

interativas, cursos e eventos nas áreas de física, química, biologia e astronomia, que já 

atraíram até o momento um público externo de cerca de 120.000 pessoas. Com a 

apresentação deste projeto, pretendemos aprimorar ainda mais nossas atividades de 

formação e divulgação da Ciência através da inserção dos acadêmicos das licenciaturas 

relacionadas aos temas citados acima, que atuarão como mediadores das diversas ações 

executadas. Desta forma os fenômenos observados em todos os experimentos são 

relacionados com o cotidiano dos visitantes, e acreditamos que estaremos contribuindo ainda 

mais na formação científica de nossos estudantes, possibilitando o despertar de vocações para 

as áreas científicas e tecnológicas, fator fundamental para o desenvolvimento do país. 

Nossa equipe de professores possui larga experiência na atuação no Centro de Ciências, e os 

bolsistas são os responsáveis diretos pelo atendimento ao público, o que é fator primordial em 

sua formação profissional, já que passam a ter os primeiros contatos com os estudantes do 

ensino básico. Também temos interesse na investigação e pesquisa das atividades realizadas, 

sendo que já apresentamos diversos trabalhos em congressos científicos nas áreas de 

educação e extensão a respeito das intervenções realizadas, contribuindo assim na área da 

pesquisa em Educação em espaços não-formais.  

Todas as atividades acontecerão no novo prédio do  Centro de Ciências da UFJF, localizado no 

campus da UFJF, de segunda a sexta-feira de 8h às 18h e também às terças e quintas-feiras no 

horário de 19h às 21h. Maiores informações podem ser obtidas em nosso site, 

www.ufjf.br/centrodeciencias 

Contato: eloi.cesar@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: O CUIDADO À SAÚDE DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Geovana Brandao Santana Almeida 

Vice-coordenador: Heloisa Campos Paschoalin  

Equipe: Luiza Vieira Ferreira 

Resumo: Projeto de Extensão da Faculdade de Enfermagem da UFJF,  a ser desenvolvido na 

instituição Luisa de Marillac (lar de idosos), localizado no municipio de Juiz de Fora. Trata-se de 

uma instituição que abriga Idosos e que faz parte da área de abrangência da UAPS Furtado de 

Menezes. Os objetivos do projeto são: estimular o dialogo entre os moradores com vistas a 

melhoria da qualidade de vida, possibilitando discussões acerca de diferentes temas da área 

da saúde, focando na prevenção de quedas e outros acidentes domésticos, sugeridos pela 

equipe de saúde e pelos próprios moradores, além de inserir atividades lúdicas que 

possibilitem a interação entre os moradores do lar e os acadêmicos da UFJF. Sera também 

desenvolvido oficinas de artesanatos, canto, danças, culinaria e outros. 

Contato: geovanabrandao@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: O ENSINO DA LÍNGUA E DA CULTURA ESTRANGEIRAS ATRAVÉS DA MÚSICA 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Mayra Barbosa Guedes 

Vice-coordenador:   

Equipe: Adauto Lucio Caetano Villela, Gilda Maria Andrade Surerus, Maria Lucia Vieira Da Cruz 

Resumo: Por meio de ensaios semanais, o Chorale Gavroche tem a intenção de ser um espaço 

de aprendizagem e divulgação da língua e da cultura de 

expressão francesa. Esse projeto existe no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas 

desde 1989, ano de comemoração do bicentenário da Revolução Francesa. O primeiro 

repertório foi composto por músicas revolucionárias como La Marseillaise. Ao longo desses 28 

anos, o coral já cantou: o folclore francês e quebequense (Canadá), Paris, o Amor, a Mulher, 

músicas brasileiras em francês, Beatles em francês. 

Contato: chefia.dlem.ufjf@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: O ensino das artes marciais como contribuição para a formação humana 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Eliete Do Carmo Garcia Verbena E Faria 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto de extensão "O ensino das artes marciais como contribuição para a 

formação humana" é um desdobramento e ampliação do projeto "Perspectivas metodológicas 

para o ensino das artes marciais na escola". Aborda o conhecimento e a vivência de 

modalidades de artes marciais, oferecidas a crianças e adolescentes da cidade de Juiz de Fora. 

As aulas acontecerão, inicialmente, no espaço do Colégio de Aplicação João XXIII, 

semanalmente, com turmas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite, organizadas 

conforme a idade e a experiência/conhecimento dos alunos referente às artes marciais. Ao 

longo do ano, são realizados eventos como cerimônia de graduação dos alunos, aulas públicas 

e de apresentação festiva, no sentido de compartilhar os conhecimentos adquiridos pelas 

crianças e adolescentes com amigos e familiares e de enriquecer suas experiências. 

Contato: eliete.verbena@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: O Mundo do Trabalho em Narrativa Fílmica 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Valeria Marques Lobo 

Vice-coordenador: Sonia Cristina Da Fonseca Machado Lino  

Equipe:  

Resumo: "O Mundo do Trabalho em Narrativa Fílmica" é um projeto de iniciativa de 

professores vinculados ao Laboratório de História Oral, Comunicação e Audiovisual da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem por objetivo promover a reflexão e o debate em 

torno de questões relacionadas ao mundo do trabalho em seus mais variados aspectos, em 

diferentes tempos e espaços, a partir de narrativas fílmicas nas quais o Trabalho aparece como 

tema central. São realizadas mensalmente sessões abertas a todos os interessados. Em cada 

sessão ocorre a reprodução de um filme seguida de debate em torno da obra apresentada e 

do assunto abordado no filme. As sessões são realizadas nas dependências do Instituto de 

Ciências Humanas (ICH) e, eventualmente, no Museu de Arte Murilo Mendes e em sedes 

sindicais. A programação é divulgada mensalmente nos murais do Instituto de Ciências 

Humanas, junto a sindicatos com sede no município de Juiz de Fora e em outros meios. 

Contato: valerialobo.ufjf@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: O uso da tecnologia de informação como ferramenta para uma educação médica de 

qualidade: construção do site Faculdade de Medicina 

Unidade: REITORIA 

Coordenador: Tamiris Ferreira Almas 

Vice-coordenador: Sandra Helena Cerrato Tibirica  

Equipe: Giancarlo Lucchetti, Ivana Lucia Damasio Moutinho, Oscarina Da Silva Ezequiel 

Resumo: Em funcionamento desde 2014, a página da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Juiz de Fora tem como objetivo manter um canal aberto de comunicação entre a 

Unidade Acadêmica e toda a comunidade intra e extra-muro da UFJF. Todas as atividades 

acadêmicas e culturais, da graduação e da pós-graduação, envolvendo ensino, pesquisa e 

extensão, poderão ser enviadas para o endereço eletrônico sitemedicinaufjf@gmail.com. Após 

análise, serão então divulgadas para o público em geral. 

Contato: tfalmas@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Oficina de Artes Visuais Para Terceira Idade 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES E DESIGN 

Coordenador: Ricardo De Cristofaro 

Vice-coordenador:   

Equipe: Luciana Maria Barros Lopes 

Resumo: O projeto visa oferecer aulas teóricas e práticas relacionadas ao conteúdo de artes 

visuais para idosos. Propõe ações que possam atualizar o conhecimento e a vivência com as 

artes visuais pelo aprendizado de técnicas; a realização de proposições artísticas; o estudo de 

artistas e obras; a convivência com a arte através de visitas a ateliês de artistas e exposições 

em galerias e instituições culturais. 

Contato: cristofa@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Oficina Lúdica 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Lidia Dos Santos Zacarias 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto "oficina lúdica" visa o desenvolvimento de ações recreativas para crianças 

na faixa etária de 5 a 10 anos, por meio da linguagem lúdica, artística e cultural. Serão 

oferecidos às crianças jogos, danças, ginásticas, brincadeiras, lutas, atividades aquáticas e 

outras manifestações da cultura lúdica corporal. Serão contemplados também o brincar livre e 

o desenvolvimento de projetos lúdicos específicos, de acordo com as características do grupo 

de crianças. As atividades serão desenvolvidas nas dependências da Faculdade de Educação 

Física e Desportos da UFJF., aos sábados pela manhã. Mais informações na coordenação do 

Núcleo de Extensão da Faefid, telefone: 2102 3266 

Contato: lidia.zacarias@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Organização Regional da OBMEP 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Sandro Rodrigues Mazorche 

Vice-coordenador: Beatriz Casulari Da Motta Ribeiro  

Equipe: Flaviana Andrea Ribeiro, Frederico Sercio Feitosa, Grigori Chapiro, Joana Darc Antonia 

Santos Da Cruz, Lonardo Rabelo, Luis Fernando Crocco Afonso, Nelson Dantas Louza Junior, 

Reginaldo Braz Batista, Regis Castijos Alves Soares Junior, Rogerio Casagrande, Sergio 

Guilherme De Assis Vasconcelos, Sofia Carolina Da Costa Melo, Valeria Mattos Da Rosa, Willian 

Versolati Franca 

Resumo: Criada em 2005, a OBMEP (Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas)  e o seu 

crescimento colocaram as competições científicas no centro da pauta nacional de educação. 

Em pouco mais de uma década, a OBMEP alcançou quase 18 milhões de alunos e mais de 47 

mil escolas, tornando-se a maior olimpíada estudantil do mundo. Nesse período, tem 

promovido a descoberta de inúmeros jovens talentosos e a melhoria do ensino da Matemática 

no Brasil. Por isso, a Olimpíada Brasileira de Matemática para Escolas Públicas (OBMEP) 

estabeleceu-se nos últimos anos como importante política pública na área de Educação Básica.  

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma realização do Instituto 

Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com apoio da Sociedade Brasileira de 

Matemática (SBM). É promovida com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC). É dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio das escolas públicas municipais, estaduais e 

federais, que concorrem a prêmios de acordo com a sua classificação nas provas. Professores, 

escolas e secretarias municipais de educação dos alunos participantes também concorrem a 

prêmios.  

O projeto Organização Regional da OBMEP na UFJF, visa ser um braço do projeto nacional da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Publicas na Região denominada MG05, que 

contém 139 municípios, 522 Escolas Publicas e mais 200.000 alunos. Este projeto pretende 

trabalhar duas grandes ações da OBMEP na Regional MG05: Logística e Orientação. A Logística 

contempla a divulgação/incentivo a participação das escolas na Olimpíada; gerenciar a 

aplicação e correção das provas da segunda fase da OBMEP e a realização das cerimônias de 

entrega das Premiações da OBMEP na Regional MG05.  A segunda ação é um trabalho de 

orientação feita para os  alunos medalhistas(PIC-Jr) e professores selecionados pelo programa 

OBMEP na Escola, visando promover um estudo em temas de matemática variados para este 

grupo de participantes. 

Mais informações no site: www.obmep.org.br 

Contato: sandro.mazorche@ufjf.edu.br 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Parasitoses intestinais e Pediculose: Prevenção em escolares  do ensino fundamental 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Florence Mara Rosa 

Vice-coordenador:   

Equipe: Elaine Soares Coimbra 

Resumo: As parasitoses intestinais acometem principalmente crianças em idade escolar  que 

vivem em áreas onde as condições de saneamento básico e   educação sanitária são precárias. 

Em infecções intensas pode levar à um déficit no crescimento do indivíduo  e no grau de 

cognição . A deficiência do nosso sistema de saúde, aliado à falta de um programa de educação 

sanitária colaboram para a manutenção da doença principalmente nas populações menos 

favorecidas. Assim, o projeto propõe visitar escolas do Ensino fundamental e estabelecer o 

diálogo principalmente entre os escolares do 2° ao 5º  levando informações a respeito de 

determinados parasitoses e os cuidados básicos na prevenção. Várias atividades são 

desenvolvidas nestes encontros como palestras, conversas, atividades lúdicas  e uma parte 

prática que envolve a visualização em microscópio dos principais parasitos abordados. Estas 

atividades poderão ser realizadas em qualquer Instituição de Ensino de Juiz de Fora desde que 

o público alvo seja crianças do 2° ao 5 ano  do ensino fundamental.  Interessados podem 

procurar o Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia do ICB. Professor 

Responsável: Florence M. Rosa (florence.mara@ufjf.edu.br). 

Contato: florence.mara@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Pé diabético 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Ana Paula Riberto Lopes 

Vice-coordenador: Kelli Borges Dos Santos  

Equipe: Regina Lucia Muniz De Almeida 

Resumo: O presente projeto surge como contraparte essencial da Faculdade de Enfermagem 

na contribuição ao ambulatório de Pé diabético que está sendo implantado no HU/CAS da 

UFJF. Possibilitará não somente o atendimento aos pacientes mas também a oportunidade de 

desenvolver um trabalho multidisciplinar entre diversos profissionais da área de saúde. 

O projeto Pé diabético visa atender a demanda de pacientes, usuários do SUS em atendimento 

no HU/CAS da UFJF que necessitam de cuidados com lesões de pele nos pés derivadas do 

Diabetes mellitus, tendo a perspectiva de se tornar um ambulatório de referência na cidade de 

Juiz de Fora. Além da repercussão assistencial e acadêmica, almeja-se a melhora substancial na 

qualidade de vida pelos usuários do SUS atendidos. Em nosso país há uma alta prevalência de 

lesão nos pés de diabéticos, sendo responsável por um grande número de internamentos e 

morbimortalidade, além de importante impacto socioeconômico dos portadores desta doença. 

Como principal objetivo tem como a prestação da assistência de enfermagem especializada a 

pacientes portadores de pé diabético, de forma humanizada e integral, ensinando o 

autocuidado e incluindo os familiares neste processo. Além disso, cria espaço para os alunos 

desenvolverem habilidades e aprendizado importantes para a formação profissional. Serão 

desenvolvidas consultas de enfermagem semanais, sistematizadas no HU-CAS UFJF no 

ambulatório de Pé diabético. 

Contato: anapaulariberto@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Perspectiva Metodológica do Esporte na Escola 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Flavio Garcia De Oliveira 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto “Perspectiva Metodológica do Esporte na Escola” tem como objetivo 

oferecer aos alunos do Colégio de Aplicação João XXIII e a toda comunidade de Juiz de Fora e 

região, vivências sistematizadas e orientadas de iniciação desportiva nas modalidades futsal, 

basquetebol, handebol e voleibol, abrangendo as faixas etárias que vão do primeiro ano do 

ensino fundamental ao ensino médio. Entendendo o esporte enquanto importante ferramenta 

de inserção social, a presente proposta possui, como principal olhar, a formação ampla do 

cidadão. Além disso, afinado com a tríade: ensino, pesquisa e extensão, procura oferecer um 

campo de atuação para os discentes da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF 

aplicarem os conhecimentos adquiridos na rica experiência interdisciplinar ofertada por esta 

instituição. As aulas acontecerão nos espaços do Colégio de Aplicação João XXIII e terão a 

duração de uma hora. Ofereceremos 11 turmas de iniciação desportiva, de acordo com as 

modalidades citadas, cada uma com 15 a 17 vagas ofertadas, somando um montante de quase 

duzentos alunos atendidos pelo projeto. Em nenhuma turma há distinções de gênero, ou seja, 

todas as turmas serão mistas. Para as faixas etárias de primeiro segmento fundamental as 

aulas acontecerão ao final do turno da tarde e início do turno da noite. Para as faixas de 

segundo segmento e ensino médio, estas acontecerão ao final do turno da manha e início do 

turno da tarde. Espera-se que esta experiência represente, para os alunos beneficiados pelo 

projeto, algo que vá além da prática pela pratica, ou seja, procuraremos utilizar a valiosa 

ferramenta do esporte para contribuir na formação de um cidadão disciplinado e consciente 

das responsabilidades pessoais e coletivas. 

Contato: flaviogo71@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: PJ Minas de Juiz de Fora 2017 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Christiane Jalles De Paula 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O PJ Minas de Juiz de Fora 2017 é uma proposta de formação política de jovens, e 

seu público alvo são os estudantes do Ensino Médio de Juiz de Fora.  

Este ano é a sétima edição do projeto. Iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, com a PUC-Minas e com câmaras municipais das cidades participantes, em Juiz de Fora, 

desde o início, é uma parceria com a Câmara Municipal com a UFJF.  

Na UFJF, cabe ao Departamento de Ciências Sociais a seleção e treinamento dos discentes da 

UFJF que atuam juntos aos secundaristas participantes do projeto. São eles (os discentes da 

UFJF) que implementam o projeto.  

O projeto dura um ano. Neste período ocorrem encontros semanais entre os discentes da UFJF 

e os secundaristas. Estes são realizados nas escolas, e são chamados de oficinas. Nas oficinas, 

os discentes da UFJF orientam os estudantes secundaristas sobre a cidadania no Brasil; a 

importância da política e os mecanismos de participação política; o funcionamento do Três 

Poderes - com ênfase no Poder Legislativo; sobre o tema escolhido para ser trabalhado no ano: 

em 2017, a temática é a educação política na escola.  

O projeto é executado em três etapas sucessivas: a primeira é a etapa municipal, a seguir a 

regional e, por fim, a etapa estadual - que ocorre em Belo Horizonte no plenário da ALMG. Em 

todas, os secundaristas, com a supervisão dos discentes da UFJF, elaboram, negociam e votam 

propostas de leis sobre o tema selecionado, primeiro em Grupos de Trabalho, e dias depois, 

em sessão plenária. Após as deliberações das plenárias, as propostas aprovadas por maioria 

podem ser apresentadas aos Legislativos municipais e estadual como projetos de iniciativa 

popular. 

Contato: christianejalles@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Ponto do Samba JF 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Carlos Fernando Ferreira Da Cunha Junior 

Vice-coordenador: Luis Carlos Lira  

Equipe: Roger Resende Itaborahy 

Resumo: O Ponto do Samba é uma ação cultural desenvolvida em Juiz de Fora com o objetivo 

de estudar, incrementar e valorizar a produção musical do samba local e de municípios da 

Zona da Mata Mineira. O projeto visa promover eventos, pesquisar a história e desenvolver 

oficinas musicais sobre o gênero samba como ferramentas para refletir sobre a cultura popular 

brasileira e para instrumentalizar professores, estudantes universitários e demais interessados 

no aprendizado e no ensino da história e das técnicas de execução dos instrumentos 

característicos do mesmo. Assim, pretendemos contribuir para que o ambiente universitário se 

transforme em pólo de reflexão e produção artística no campo da música popular, para a 

formação continuada no ensino das artes de professores da rede pública, para a o 

fortalecimento da relação Escola Pública-Universidade, para a preservação e difusão da 

memória da diversidade artístico-cultural brasileira, bem como para o desenvolvimento de 

técnicas de pesquisa-ação sobre metodologias participativas em educação musical. A 

metodologia baseia-se no Método d’O Passo, desenvolvido por Lucas Ciavatta. Esperamos 

instrumentalizar os sujeitos envolvidos nas oficinas para o aprendizado e o ensino das técnicas 

de execução dos instrumentos do samba. Assim, os mesmos poderão ser multiplicadores 

destes saberes populares, formadores de nossa identidade cultural brasileira.  

Contato: carlos.fernando@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Português como língua estrangeira para a comunidade de Juiz de Fora 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Denise Barros Weiss 

Vice-coordenador: Fabio Da Silva Fortes  

Equipe:  

Resumo: Curso de Português para estrangeiros oferecido para membros da comunidade de 

Juiz de Fora. Turmas de nível básico (para quem não tem conhecimento prévio da língua) e 

intermediário (para quem tem conhecimento e quer desenvolver habilidades de fala e de 

escrita em Português). Início das aulas: segundo semestre de 2017. Local: Faculdade de Letras. 

Turmas de no mínimo  cinco a no máximo quinze alunos. Para maiores informações, entre em 

contatocoma professora Denise Weiss no endereço eletrônico 

portuguesestrangeirosufjf@gmail.com 

Contato: dbweiss@uol.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: PRATICAS COMUNITARIAS E SAUDE COLETIVA 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Juliana Perucchi 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto "Práticas Comunitárias e Saúde Coletiva" tem por objetivo desenvolver 

entre os acadêmicos do curso de Psicologia a capacidade de implementação de ações 

preventivas e de promoção à saúde no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS) e seus 

parceiros. Nesse sentido, visa contribuir para a inserção de estudantes de Psicologia nos 

contextos comunitários,  através de atividades  desenvolvidas  com as Equipes do Programa 

Saúde da Família (PSF) das UAPS dos bairros de Olavo Costa e Vila Ideal (Visitas domiciliares, 

grupos educativos, acolhimento social e psicológico, gestão da  equipe interna, bem como 

ações específicas a serem demandadas pelas UAPs e/ou outras instituições locais no âmbito 

das comunidades de Olavo Costa e Vila Ideal (Escolas, Associação de Moradores, Igrejas locais, 

Curumins, bem como Conselhos Locais de Saúde e da Assistência). 

Contato: jperucchi@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Práticas Docentes em Ciências e Matemática de Professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental em Início de Carreira 

Unidade: FAC DE EDUCACAO 

Coordenador: Reginaldo Fernando Carneiro 

Vice-coordenador: Cristhiane Carneiro Cunha Flor  

Equipe: Andreia Francisco Afonso, Graziela Piccoli Richetti 

Resumo: Este projeto de pesquisa-extensão tem como objetivo compreender as práticas 

docentes de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental no processo de aprender e 

de ensinar ciências e matemática. O projeto será desenvolvida em três momentos diferentes. 

No primeiro momento, os participantes escreverão narrativas sobre suas lembranças das aulas 

de ciências e matemática em sua vida escolar com o objetivo de apreendermos suas 

concepções de ciências e matemática e também sobre seu ensino e aprendizagem. Outra 

narrativa versará sobre sua prática docente com o intuito de conseguirmos informações sobre 

como é essa prática. Em um segundo momento, faremos uma discussão em grupo a partir das 

questões que surgirem nas narrativas. O terceiro momento será constituído da observação das 

aulas de alguns professores e das reuniões de um grupo de estudos que buscará levar os 

participantes a discutirem, refletirem e problematizarem sobre o ensino e a aprendizagem de 

ciências e de matemática. Esperamos compreender como é a prática docente em ciências e 

matemática do professor dos anos iniciais. Além disso, as discussões em grupo podem 

promover do desenvolvimento profissional de todos os participantes e, por tratar-se de um 

projeto de pesquisa-extensão, pode contribuir para o acompanhamento/formação contínua 

dos professores em que busca-se apoiá-los a enfrentar as dificuldades e os dilemas no que 

concerne o ensino de ciências e de matemática, como também ampliar o nosso conhecimento 

sobre as potencialidades do trabalho em grupo com essa diversidade de olhares. 

Os encontros acontecerão semanalmente com duração de 3 horas (19h às 22h) e serão 

realizados na Faculdade de Educação da UFJF. 

Contato: reginaldo.carneiro@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Preparação, padronização e assessoria para implantação da técnica histoquímica HID-

PAS para classificação de metaplasias intestinais gástricas em Laboratório de Patologia 

parceiro conveniado com PROEX 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Sonia Maria Neumann Cupolilo 

Vice-coordenador:   

Equipe: Jacimar De Souza Ferreira, Leticia Coutinho Lopes Moura, Louise Gracielle De Melo E 

Costa, Maria Otavia Da Costa Negro Xavier, Michele Fernandes Rodrigues, Thais De Andrade 

Almeida 

Resumo: O projeto visa implantar no Laboratório Integrado de Pesquisas em Patologia (LIPP) 

da Faculdade de Medicina a técnica de coloração HID-PAS para classificação de metaplasias 

intestinais gástricas através de parceria com Laboratório conveniado PROEX, atendendo à 

comunidade médica e pacientes da rede pública e privada, bem como a comunidade 

acadêmica da UFJF. O LIPP se propõe a preparar corantes e soluções, padronizar a histotécnica 

HID-PAS, treinar o pessoal técnico do Laboratório Parceiro com acompanhamento na 

realização dos exames e assessorar a avaliação e interpretação dos resultados. O Cito 

Laboratório de Citopatologia Ltda, CNPJ 19.480.078/0001-89, conveniado com o PROEX 

(Convênio n° 278/12.08.07), como instituição parceira, se compromete a  fornecer o material 

de consumo necessário, de modo que, após a conclusão dos trabalhos do LIPP, este venha a 

ter uma bateria completa dos corantes e soluções para a execução da técnica, a ser utilizada 

em novas parcerias, projetos e pesquisas e confecção de material didático para formação de 

acervo do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina para uma prática mais 

dinâmica no ensino de graduação. 

Seu público alvo é constituído pelos acadêmicos de graduação das áreas envolvidas, docentes, 

pesquisadores, pós-graduandos, e técnicos de laboratório e instituições públicas e privadas 

que trabalham com a patologia, médicos e pacientes da rede pública e privada que demandem 

triagem para tipos de metaplasia que aumentam o risco de câncer gástrico. 

O Laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina está situado no Campus Dom Bosco, no 

prédio da Faculdade de Medicina, 2° andar. 

 e o horário de execução do projeto é segunda a sexta de 08:00 às 12:00. 

Contato: cito.sonia@veloxmail.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

 

Área temática: Saúde 

Título: Prestação de serviços farmacêuticos na Farmácia Universitária da UFJF 

Unidade: FACULDADE DE FARMÁCIA 

Coordenador: Marcelo Silva Silverio 

Vice-coordenador:   

Equipe: Cristiane Junqueira Ribeiro, Gleide Gatti Fontes, Jose Marcio Fernandes Da Silva, 

Juliane Marques Felicissimo, Leandro Neves Fonseca 

Resumo: O Projeto de Prestação de serviços farmacêuticos na Farmácia Universitária tem 

como objetivo principal oferecer serviços de Atenção Farmacêutica a população de forma 

articulada com o sistema de saúde, especialmente no nível da atenção primária a saúde (APS). 

A implantação da Prática de Atenção Farmacêutica seguirá as bases do Consenso Brasileiro de 

Atenção Farmacêutica (OPAS\OMS\MS, 2002), a Metodologia do Programa Dader da 

Universidade de Granada na Espanha e o Programa de Cuidado Farmacêutico na atenção 

básica do Ministério da Saúde. O publico atendido são os usuários de medicamentos que se 

utilizam dos serviços da Farmácia Universitária da UFJF. 

Contato: mercelo.silverio@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Prevenção do tabagismo em estudantes de 12 a 17 anos nas escolas públicas de Juiz de 

Fora: uma proposta de implementação local do programa Education Against Tobacco-Brazil 

(EAT) 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Isabel Cristina Goncalves Leite 

Vice-coordenador:   

Equipe: Ligia Menezes Do Amaral, Érica Cruvinel 

Resumo: O tabagismo ativo é a maior causa de morte evitável no mundo ocidental e por isso, 

configura-se como um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. A Education 

Against Tobacco (EAT) é uma rede mundial conduzida por estudantes de medicina e médicos 

em mais de 70 escolas médicas, distribuídas em 13 países, cuja missão é atuar no combate ao 

tabagismo através da prevenção primária em estudantes de 12 a 17 anos por meio de 

aconselhamento, uso de softwares e materiais previamente testados e aplicados. Este projeto, 

recebe apoio da Escola de Medicina de Harvard e do Brigham and Women’s Hospital, 

instituições líderes em medicina no mundo. O EAT visa, por meio de intervenções nas escolas 

públicas de Juiz de Fora, diminuir a incidência de jovens fumantes na cidade. 

Contato: isabel.leite@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Processo formativo para elaboração de estratégias didáticas interdisciplinares: 

Construindo saberes através da prática docente. 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Andreia Francisco Afonso 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: A interdisciplinaridade é um tema estudado ao longo dos anos. Apesar de ser 

apresentada em documentos oficiais voltados à área de Educação, sua compreensão ainda não 

é clara, necessitando de mais estudos, principalmente, com foco no seu processo de 

desenvolvimento em sala de aula, pelos professores. Nesse contexto, a proposta se volta a 

momentos de estudo e discussão de textos sobre interdisciplinaridade, de modo, que ao longo 

do processo formativo, os professores de Química construam estratégias didáticas 

interdisciplinares que possam ser utilizadas em sala de aula. 

Contato: andreiaafonso25@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Produção e comercialização agroecológica no Assentamento Dênis Gonçalves: 

estratégias para o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Gustavo Taboada Soldati 

Vice-coordenador: Leonardo De Oliveira Carneiro  

Equipe:  

Resumo: O presente projeto nasce da relação pretérita entre a equipe executora e o 

Assentamento Dênis Gonçalves, Goianá, Minas Gerais, e da identificação participativa da 

necessidade de escoamento produtivo. As famílias mudaram recentemente para seus lotes 

definitivos, e estão em início do planejamento de sua produção familiar e coletiva. Portanto, 

este proposta nasce de uma demanda concreta dos Trabalhadores Sem Terra. Através de 

métodos típicos da Extensão Rural, espera-se contribuir, através de uma construção dialética e 

pedagógica, ao processo de diversificação produtiva e ampliação da comercialização 

agroecológica no Assentamento Dênis Gonçalves, Zona da Mata Mineira, tendo em vista a 

melhoria da qualidade de vida das famílias camponesas. 

Contato: gtsoldati@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Produção Teatral na Trupe do João 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Frederico Marcelo Crochet 

Vice-coordenador: Adriane Silva Tomaz  

Equipe:  

Resumo: Este Projeto oferecerá a oportunidade de aprofundamento no aprendizado das artes 

cênicas com ênfase nas técnicas de interpretação e na produção teatral no âmbito das 

instalações do C. A. João XXIII/UFJF. As atividades propostas têm como público alvo os 

membros da Trupe do João e os alunos dos projetos Dançam na Escola e Circo na Escola (todos 

desenvolvidos no C. A. João XXIII). As atividades desempenhadas pelo bolsista serão orientadas 

e acompanhadas pelo coordenador do Projeto 

Contato: adrianetomaz@ig.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: PRODUTORA DE NOTÍCIAS 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Giovani Duarte Verazzani 

Vice-coordenador: Marcio De Oliveira Guerra  

Equipe: Vinicius Faza Paiva 

Resumo: O projeto Produtora de Notícias visa produzir e divulgar informações diversas no site 

da Produtora da UFJF, com atualização constante, que retratem ações desenvolvidas por 

comunidades, especialmente nos bairros, dando espaço e visibilidade para lideranças, artistas, 

representantes oficiais ou nao de manifestações culturais. O projeto visa identificar pautas que 

possam gerar matérias de interesse comunitário e que mostrem uma população que costuma 

ficar "invisível" diante do espaço restrito dos veículos de comunicação tradicionais. A 

comunidade pode reivindicar cobertura e todo o processo de acesso será controlado para que 

os objetivos sejam atingidos. 

Contato: giovaniverazzani@hotmail.com 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: PROJETO ARTE EM TRÂNSITO 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Andrea Senra Coutinho 

Vice-coordenador: Renata Oliveira Caetano  

Equipe:  

Resumo: O Projeto Arte em Trânsito, idealizado e coordenado pelas professoras de artes 

visuais Dra. Andréa Senra Coutinho e Doutoranda Renata Oliveira Caetano, ocorre no Colégio 

de Aplicação João XXIII, Unidade Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Atualmente, o colégio possui cerca de 1400 estudantes distribuídos em turmas que vão do 1º 

ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio e EJA, contando com aulas de artes em 

todos os anos escolares. 

O projeto é, atualmente, formado por dois núcleos de ações integradas que compõem um 

conjunto de atividades em torno do conhecimento arte, a saber: 1. Formação de Professores: 

Colóquio composto por palestras; mesas de debate; anais do evento e oficinas para docentes, 

dentro e fora de Juiz de Fora (Arte em Trânsito na estrada) e Rotas Experimentais (Catálogo 

pedagógico); 2. Dispositivos artísticos: Mostra Cultural (participação de estudantes do CAp e 

de outras instituições; artistas convidados; oficinas para alunos e alunas; residência artística), 

ConVida (curadoria de exposições; educativo; encontros com os/as artistas) e Catálogo 

Artístico das atividades do ConVida.  

As ações previstas de formação docente e os dispositivos artísticos visam atender tanto aos 

discentes, docentes e funcionários do próprio CAp., quanto a professores de outras 

instituições de ensino, pesquisadores, artistas e etc, criando uma rede de intercâmbios e 

construções de sentidos tanto no campo da educação, quanto da arte e da cultura.    

Dessa forma, é possível afirmar que o projeto vem cumprindo um papel importante nas áreas 

da educação, da arte e da cultura estabelecendo diálogos instigantes entre vários setores e 

promovendo o conhecimento artístico de forma inovadora. 

Contato: andreasenra67@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Projeto BEEM-'Bem Estar do Estudante de Medicina' - Cuidando de nossos futuros 

médicos 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Oscarina Da Silva Ezequiel 

Vice-coordenador: Alessandra Lamas Granero Lucchetti  

Equipe: Afonso Damião Neto, Cacilda Andrade De Sá, Cyntia Pace Schmitz Correa, Fabiana De 

Faria Ghetti, Giancarlo Lucchetti, Ivana Lucia Damasio Moutinho, Marcia Helena Favero De 

Souza Tostes, Natalia De Castro Pecci Maddalena, Sandra Helena Cerrato Tibirica, Tamiris 

Ferreira Almas 

Resumo: As mudanças de paradigma da formação médica na busca de um profissional com 

formação generalista, responsabilidade social e cidadania enfrentam inúmeros desafios, entre 

elas as questões inerentes ao estudante de medicina (GHODASARA et al., 2011). A vida 

universitária é um período marcado por diversas transformações. Longas horas de estudo e 

trabalho, privação de sono, alta necessidade de responsabilidade e comprometimento, 

cuidado de pacientes graves, eventos da vida pessoal, bem como ambientes de aprendizagem 

pouco ideais podem levar a um elevado grau de estresse e um impacto sobre o desempenho 

acadêmico e a saúde mental desses estudantes, aumentando a prevalência de depressão e 

ansiedade nessa população (DYRBYE et al., 2005; GHODASARA et al., 2011). Tal fato foi 

observado em estudo recente no Curso de Medicina na UFJF onde observamos altos níveis de 

sintomas de estresse, depressão, ansiedade nos estudantes de medicina, com diferença 

significativas entre os semestres dos cursos (Moutinho et al. 2017).  

Esse projeto tem por objetivo desenvolver atividades que visem a melhora da qualidade de 

vida e do bem estar, buscando formas de enfrentamento dos desafios do curso de medicina, 

resgate dos problemas de saúde mental e maior resiliência. 

O projeto tem como propostas a realização sistemática de diferentes atividades, de forma a 

contemplar os diferentes estilos de vida e peculiaridades das características pessoais dos 

estudantes de medicina. Pretende envolver todos os estudantes, regulamente matriculados, 

do primeiro ao décimo segundo período do curso, de forma voluntária. Contará com a 

participação de docentes, técnicos administrativos em educação e colaboradores de diferentes 

áreas da saúde e diferentes Unidades da UFJF, propiciando ações interprofissionais nas 

atividades desenvolvidas.  

Serão oferecidas atividades abertas a toda a comunidade estudantil, em diferentes períodos 

do dia, favorecendo a participação dos mesmos. Entre as atividades, destacam-se palestras, 

oficinas, rodas de conversas, grupos de caminhadas, atividades de Meditação – Atenção Plena 

(Mindfulness) e Dia do Bem Estar, com periodicidade previamente definida em calendário no 

início de cada semestre. As atividades serão realizadas na Faculdade de Medicina ou no 

Campus UFJF, quando se tratar de atividades físicas, como caminhadas. As inscrições pelos 



 
 

 

estudantes nas diversas atividades serão realizadas no Núcleo de Apoio às Práticas Educativas 

(NAPE), na Faculdade de Medicina, Primeiro andar, de 8 às 12 horas, de segunda a sexta-feira.  

Email para contato: projetobeem_ufjf@googlegroups.com 

Contato: oscarina.ezequiel@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Projeto Clinica de Adolescentes 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Luzia Da Gloria Correa Coelho 

Vice-coordenador:   

Equipe: Elton Geraldo De Oliveira Gois, Gracieli Prado Elias, Joao Carlos Reis 

Resumo: Projeto Clinica de Adolescentes foi criado para que pacientes adolescentes não 

ficasse sem atendimento direcionado, com um programa visando a saúde geral dentro de um 

contexto social e a valorização de conceitos estéticos e cosméticos tão importante nessa faixa 

etária. 

Trata-se um projeto que visa atender adequadamente aos pacientes adolescentes, 

desenvolvendo uma pratica integral e integrada, melhorando os enfoques preventivos, 

conservadores, curativo e educativo, frente aos problemas de saúde bucal da população. 

Procura permitir ao aluno a oportunidade de reconhecer e lidar com diversos comportamentos 

adolescentes, obtendo assim um melhor relacionamento profissional/paciente.De acordo com 

Weine (1999)  no contexto amplamente positivo para a Odontologia, está ocorrendo uma 

relevante evolução na filosofia de educação e treinamento de recursos humanos. Não é por 

outra razão que a forma tradicional, e até hegemônica, de tratamento centrada na doença 

está gradualmente cedendo espaço das doenças e a promoção  de saúde.Fernandes (1999) 

afirma que a promoção de saúde do adolescente só será uma realidade se esse paciente for 

entendido e trabalhado como fruto e integrante de uma globalidade com o qual 

interage.Segundo Corrêa et al (2002), a Odontologia voltada para o adolescente requer algo 

mais que técnico-científico, pois se ocupa de um indivíduo que passa por intensas 

modificações biopsicossociais, o que exige saúde mental e muita estabilidade emocional por 

parte do cirurgião-dentista(CD). 

Observa-se também, que para sensibilizar esses pacientes, temos de desenvolver uma 

linguagem específica e um tratamento adequado aos seus anseios para que não sejam 

simplesmente tratados como “aborrecentes” (Corrêa et al, 2002), respeitando suas 

necessidades específicas em relação à própria linguagem e as modificações  comportamentais 

e estimulando um modelo de promoção de saúde associado à valorização do sorriso (Bussadori 

& Raggio, 2002). 

A filosofia empregada na Clinica de Odontohebeatria também preconiza o uso da sala de 

espera ou salas de palestras, como um momento educativo, em que o jovem recebe os mais 

diversos tipos de informações, de forma dinâmica e divertida. Os próprios alunos do Curso de 

Odontologia atuam como agentes comunitários de prevenção, o que facilita o processo 

ensino/aprendizagem, pela empatia da idade e da linguagem. O tratamento dentário baseia-se 

na atuação preventiva com estímulo ao emprego racional de técnicas atraumáticas de 

remoção de tecido cariado, seguindo de tratamento clínicointegral e da valorização do sorriso, 

por meio de técnicas estéticas, cosméticas e adornos dentais. 



 
 

 

Contato: luzia.da.coelho@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Projeto de Acompanhamento Psicológico ao Discente 

Unidade: REITORIA 

Coordenador: Getulio Coelho De Medeiros 

Vice-coordenador: Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov  

Equipe: Adriana Ludmila Pereira Estevao Do Carmo, Camila Rocha Matos De Oliveira, Claudia 

Cristina De Sant Anna, Frederico Freire Rosa, Juliana Perucchi, Rosana Pontes Cognalato 

Resumo: Os Centros de Psicologia Aplicada/Serviços de Psicologia Aplicada caracterizam-se 

como espaços de dupla função: proporcionar ao estagiário o exercício supervisionado da 

prática profissional, ao mesmo tempo em que permitem à Universidade cumprir um de seus 

papéis sociais, que é o de prestação de serviços à comunidade. O Centro de Psicologia Aplicada 

(CPA) da Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF atualmente agrega diversos projetos 

direcionados a crianças, adolescentes, adultos e idosos, nas modalidades de Terapia Cognitivo-

comportamental, Psicanálise, Avaliação psicológica e Psicodiagnóstico, Psicologia Escolar, 

Orientação Profissional, terapias de grupo, entre outros. Contudo, apesar das atividades 

executadas e embora o CPA seja um órgão da UFJF, até o momento o mesmo não dispõe de 

um projeto específico para acolhimento das demandas advindas dos discentes da instituição.  

Objetivos: Este projeto tem como objetivo possibilitar uma parceria entre o CPA/UFJF e a Pró-

Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) visando atender a demandas específicas de 

estudantes da instituição. Método: Serão realizados atendimentos psicológicos individuais 

e/ou em grupo direcionados aos discentes dos diversos cursos da UFJF por meio de 

encaminhamento da PROAE. Os atendimentos serão realizados dentro do espaço do CPA por 

bolsistas do projeto. Resultados esperados: Espera-se o aperfeiçoamento teórico-prático dos 

discentes envolvidos no projeto por meio de maior contato com a clínica psicológica voltada a 

um público específico, além de ampliar as possibilidades institucionais de acolhimento às 

demandas discentes e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida e o desempenho 

acadêmico do público atendido. 

Palavras-chave: Psicologia clínica; serviço-escola; psicoterapia. 

Contato: getuliocm@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Cultura 

Título: Projeto de Extensão Democratizando o acesso ao Museu da Farmácia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF): concepção e efetivação de ações educativas para estudantes. 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Edwaldo Sergio Dos Anjos Junior 

Vice-coordenador: Ana Lucia Santos De Matos Araujo  

Equipe: Jose Otavio Do Amaral Correa, Kelly Dias Tagliati, Romilda Aparecida Lopes 

Resumo: Este projeto visa desenvolver ações educativas junto a estudantes de instituições de 

ensino de diversos níveis que visitam o Museu da Farmácia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, contribuindo assim não apenas para a sensibilização quanto ao patrimônio material e 

imaterial ali existente, mas também estimulando que, mediante diferentes técnicas de 

interpretação do patrimônio, como a interpretação ao vivo e a interpretação via design, com 

paineis e placas informativas, por exemplo, que haja melhor compreensão e correlação do 

acervo com o cotidiano dos visitantes. Para realizar tal intento serão realizadas oficinas 

temática prévias ligadas ao binômio doença-saúde junto às instituições de ensino de Juiz de 

Fora que agendarem visitas ao museu, de maneira a estimular a troca de saberes entre 

estudantes de Farmácia e Turismo e os educandos, futuros visitantes. Ademais, realizar-á, ao 

longo das visitas, ações permeadas pela ludicidade, de maneira a tornar o processo de 

experiência no museu algo dialógico e que faça sentido ao contexto de vida dos educandos, 

retomando as considerações de Paulo Freire contidas na obra Pedagogia da Autonomia. 

Espera-se, com esta iniciativa, contemplar aproximadamente 750 educandos, sobretudo dos 

níveis fundamentais e médio, permitindo que, mais tarde, eles possam convidar suas 

respectivas famílias a também experienciar o acervo do Museu. 

Contato: edwaldo.anjos@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Projeto Direitos Humanos e Empresas 

Unidade: FAC DE DIREITO 

Coordenador: Manoela Carneiro Roland 

Vice-coordenador:   

Equipe: Bruno Milanez, Luiz Carlos Silva Faria Junior, Marcos Vinicio Chein Feres, Paola Durso 

Angelucci, Rafael Jordan De Andrade Campos, Sergio Marcos Carvalho De Avila Negri 

Resumo: O Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, trabalha com pesquisas aplicadas relacionadas à responsabilização de empresas por 

violações de direitos humanos. Desde 2012 com o apoio da Fundação Ford, posicionou-se, 

principalmente a partir de 2015, como uma das referências acadêmicas no tema no Brasil, 

integrando a rede em construção de centros acadêmicos e de organizações da sociedade civil 

de todo o mundo. Vale destacar que o Centro acompanha, desde 2014, no plano nacional, os 

encontros do “GT Corporações”, e ainda, no âmbito internacional, as atividades da Treaty 

Alliance (http://www.treatymovement.com/), e da “Campanha para Desmantelamento do 

Poder Corporativo e Fim da Impunidade” (http://www.stopcorporateimpunity.org/). 

O HOMA possui como objeto central a análise da conjuntura internacional atual acerca da 

temática de direitos humanos e empresas. Este objeto central divide-se em eixos que 

contemplam as múltiplas perspectivas do problema investigado, sendo eles: i) eixo do Tratado 

sobre Direitos Humanos e Empresas, que acompanha as negociações para o desenvolvimento 

do referido instrumento; ii) eixo sobre os Planos Nacionais, que acompanha o 

desenvolvimento dos planos de incorporação nacional, em diversos territórios, dos Princípios 

Orientadores de Direitos Humanos e Empresas; iii) eixo sobre mineração, que acompanha as 

discussões acerca das violações cometidas por mineradoras. A pesquisa propõe uma 

abordagem analítico-compreensiva, por meio de revisão bibliográfica fundada em leis, artigos 

acadêmicos, livros e relatórios de organizações não-governamentais acerca da temática. Para 

tanto, são utilizados marcos teóricos do direito internacional crítico, como Surya Deva, David 

Bilchitz e Juan Zubizarreta, além de outros autores que possam ser pertinentes para as 

especificidades do direito empresarial, bem como produções de Centros de referência na 

temática, como South Centre, PoEMAS/UFJ 

O Centro funciona na Faculdade de Direito da UFJF, de segunda a sexta feira, sob a 

coordenação da Prof. Dra. Manoela Carneiro Roland. 

Contato: manoelaroland@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Projeto Nutfut: Nurição e Futebol da UFJF 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Patricia Aparecida Fontes Vieira 

Vice-coordenador: Marcelo De Oliveira Matta  

Equipe: Cristiane Goncalves De Oliveira Fialho, Dhiego Gustavo Ferreira Torga, Karoline Soares 

Prote, Renato Moreira Nunes 

Resumo: O projeto NUTFUT é uma parceria entre os departamentos de Nutrição e de 

Educação Física. O projeto de extensão destina-se aos jovens futebolistas considerados 

talentos, com idades compreendidas entre 11 a 17 anos, com o propósito de estimulá-los a 

promoção da alimentação saudável, por meio da intervenção de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN), utizando abordagens que facilitem a comunicação com os indivíduos, 

considerando todos os aspectos que compõem o comportamento alimentar, no intuito do 

alcance de seu potencial esportivo. As atividades serão desenvolvidas diariamente, pela manhã 

e pela tarde, de maneira programada, planejada e sistematizada, nas dependências da 

Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF. 

Contato: marcelo.matta@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: PROJETO OLHO VIVO: APLICANDO O TESTE DE ACUIDADE VISUAL E ATIVIDADES 

LÚDICAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE VISUAL DE CRIANÇAS 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Zuleyce Maria Lessa Pacheco 

Vice-coordenador:   

Equipe: Maria Lucia De Araujo Leopoldo 

Resumo: 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 projeto de extensão que articula atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e tem como objetivos: Oportunizar aos acadêmicos da Graduação de Enfermagem 

desenvolver ações de promoção da saúde visual de crianças em idade escolar; 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 das escolas públicas do município de Juiz de 

Fora, utilizando a Escala Optométrica de Snellen; Realizar o Teste e Reteste de Acuidade Visual; 

Detectar precocemente o déficit visual das crianças em idade escolar; Promover campanhas 

para arrecadação das órteses visuais que serão doadas, para serem fornecidas às crianças que 

tiverem a indicação das mesmas; Promover 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 Projeto em eventos científicos.Trata-se de um projeto de extensão 

cujos participantes serão crianças matriculadas nos primeiros anos do ensino fundamental de 

escolas públicas do município de Juiz de Fora, totalizando 250 alunos. O local de realização do 

estudo serão as escolas públicas do município de Juiz de Fora. 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. Como pesquisa este projeto foi 

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: Cultura 

Título: Projeto Pés de Valsa: danças de salão UFJF 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Neil Franco Pereira De Almeida 

Vice-coordenador: Carlos Alberto Camilo Nacimento  

Equipe:  

Resumo: O Projeto “Pés de Valsa: danças de salão UFJF” tem como objetivo oferecer um 

espaço de vivências e de troca de experiências corporais enfocando o universo das danças de 

salão envolvendo a comunidade interna e externa à UFJF. Desenvolver processos de formação 

inicial e continuada nessa área de conhecimento (teórica e prática) é outro foco relevante da 

ação. O projeto se estrutura em três grupos: 1) Grupo iniciante: aula de fundamentos básicos 

de dança de salão (bolero, forró e samba); 2) Grupo intermediário: aulas de dança de salão de 

nível intermediário (bolero, samba, forró, soltinho, tango e outros); 3) Grupo Pés de Valsa: 

danças de salão UFJF:  grupo de dança voltado para apresentações coreográficas e divulgação 

da arte da dança. Maiores informações pelo e-mail neilfranco010@hotmail.com. 

Contato: neilfranco10@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Projeto Saber Viver:EDUCAÇÃO SEXUAL A ESCOLARES ADOLESCENTES EM JUIZ DE FORA 

- MG 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Denise Gasparetti Drumond 

Vice-coordenador:   

Equipe: Denise Vieira Franco, Fernanda Polisseni Souza 

Resumo: O projeto visa fornecimento de palestras educativas sobre educação sexual para 

adolescentes do nono ano das escolas públicas de Juiz de Fora. As apresentações acontecem 

nas salas de aula das escolas municipais de JF. São agendadas cerca de 2 reuniões mensais.Ao 

final  da reunião, encerramos  com música, no intuito de favorecer absorção do conteúdo 

programado.Posteriormente, ofereceremos um questionário aos alunos para verificação do 

grau de entendimento do assunto   que foi oferecido e análise do perfil da comunidade 

trabalhada. 

Ao término do ano de trabalho submetemos os dados a estudos estatísticos e programamos 

redação de texto para publicação em revista indexada. 

Contato: denise.drumond@bol.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Projeto SEAPE - Serviço de Atendimento e Consultoria em Psicologia Escolar e 

Educacional 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Marisa Cosenza Rodrigues 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto SEAPE - Serviço de Atendimento em Psicologia Escolar e Educacional existe 

como atividade extensionista da UFJF desde o ano de 1998.  Tem como objetivo principal 

prestar atendimento e consultoria em Psicologia Escolar á escolas públicas (incluindo o Colégio 

de Aplicação João XXIII) e privadas da cidade que procuram atendimento no âmbito do Centro 

de Psicologia Aplicada da instituição. Estes atendimentos e consultorias visam minimizar o 

cunho individualizante dos encaminhamentos e queixas escolares, envolvendo atuação junto á 

pais, alunos, professores e equipe pedagógica com ênfase na prevenção e promoção de 

desenvolvimento humano e saúde psicológica abrangendo a atuação do psicólogo escolar 

desde a educação infantil ao ensino médio e, eventualmente ensino superior. 

Contato: rodriguesma@terra.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Projeto Semente: “Acolhendo e ressignificando o atendimento a saúde das mulheres 

com HIV” 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Zuleyce Maria Lessa Pacheco 

Vice-coordenador:   

Equipe: Natalia Ana De Carvalho 

Resumo: Os objetivos deste projeto é desenvolver um modelo de atendimento a mulher com 

HIV que promova a interlocução do saber científico com o popular, visando tanto à detecção 

precoce/rastreamento controle do câncer do colo de útero e de mama, quanto promover o 

empoderamento das mulheres que convivem com o HIV para a compreensão e o cuidado com 

o próprio corpo no sentido de prevenir IST e a replicação da carga viral, criar um espaço 

dialógico que esteja aberto para estas mulheres se conhecerem, discutirem seus anseios, 

condutas, bem como o seu papel na luta pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos com igualdade 

de gênero. Este projeto terá como cenário de atuação o Serviço de Assistência Especializada. 

As participantes serão mulheres com HIV, que fazem acompanhamento no serviço, que já 

iniciaram a vida sexual, independente da idade e que desejarem participar do projeto. Ele será 

desenvolvido em várias etapas que iniciarão a partir do mês de junho de 2017 e terão o prazo 

de doze meses para transcorrer, são elas: salas de espera, consulta de enfermagem 

ginecólogica, oficinas de Direitos Sexuais e Reprodutivos e Dia de Convivência, estando aberto 

a outras ações que poderão surgir a partir das demandas das participantes. Desta forma 

espera-se proporcionar ao acadêmico bolsista e ou voluntário conhecer a realidade destas 

mulheres, valorizar o saber popular, exercitar o diálogo e a escuta sensível em pró de uma 

assistência mais humanizada em que prevaleça o respeito mútuo. Além de integrar docentes, 

discentes e profissionais de saúde com a população atendida e contribuir para formação de 

profissionais de saúde capazes de atender as necessidades de saúde das mulheres com HIV. 

Acreditamos que a implementação deste Projeto de Extensão trará benefícios para o serviço, 

para as mulheres e também para a formação de futuros profissionais que neguem o modelo 

biologicista, restritivo, e passem a valorizar um modelo onde o saber popular de cada mulher 

seja valorizado, uma vez que somente colocando-os próximo a elas é que poderão 

compreender suas histórias, identificar os problemas vivenciados por elas em relação ao 

cuidado com o corpo, tendo em vista a manutenção de uma prática sexual segura com 

igualdade de gênero. Além disso, esperamos que esta extensão, articulada com o ensino, 

resulte em pesquisas científicas. 

Contato: zuleycelessa@yahoo.com.br 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Projeto Só-Riso - Atenção Materno-infantil 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Cristina Lougon Borges De Mattos 

Vice-coordenador: Rosangela Almeida Ribeiro  

Equipe:  

Resumo: O Projeto Só-Riso – Atenção Materno-Infantil é desenvolvido na Faculdade de 

Odontologia – UFJF desde 1999 e, atualmente, está sob coordenação da Profa. Dra. Cristina 

Lougon Borges de Mattos. No projeto são realizados, pelos acadêmicos do Curso de 

Odontologia/UFJF, bolsistas ou voluntários, tratamentos preventivo e curativo emergencial de 

crianças na primeira infância, exame, encaminhamento e orientação a gestantes e 

acompanhamento de seus filhos recém-nascidos, encaminhados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) do município de Juiz de Fora e região. Tem como objetivos a humanização do ensino da 

Odontologia e do atendimento dos usuários, a promoção de saúde bucal da comunidade 

externa assistida, o tratamento odontológico da comunidade externa assistida, e a capacitação 

profissional da comunidade interna. Metodologia: captação de gestantes para cadastramento 

junto à Agência de Cooperação em Saúde Pé da Serra - ACISPES ou acolhimento daquelas 

oriundas das Unidades Básicas de Saúde de Juiz de Fora; exame clínico odontológico e 

encaminhamento das gestantes cadastradas; atendimento clínico para tratamento 

odontológico preventivo, curativo emergencial e de manutenção das crianças cadastradas; 

orientação individual e/ou coletiva direcionada às gestantes e aos pais/responsáveis pelas 

crianças. Público-alvo: gestantes, recém-nascidos a partir de três meses de idade (filhos das 

mulheres atendidas enquanto gestantes), crianças na primeira infância (de zero a três anos, 

estendendo-se até os quatro anos) com necessidades odontológicas preventivas, pais e/ou 

responsável legal pelas crianças atendidas. Local de realização: Faculdade de Odontologia. 

Horário de atividades: terças-feiras, das 14h00min às 18h00min; quartas-feiras, das 14h00min 

às 18h00min; sextas-feiras, das 8h00min às 12h00min. 

Contato: crislbmattos@gmail.com 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Promoção do envelhecimento saudável em idosos frequentadores do Pólo de 

Enriquecimento Cultural 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Cristiane Goncalves De Oliveira Fialho 

Vice-coordenador: Sandra Hallack Arbex  

Equipe:  

Resumo: O Brasil, assim como os demais países latino-americanos, passa por um processo de 

envelhecimento rápido e intenso. Mesmo sendo um processo natural, durante o 

envelhecimento, ocorrem várias alterações anatômicas e funcionais, com repercussões 

importantes na saúde e nutrição do idoso, diante destas afirmativas torna-se necessária a 

criação de oficinas de esclarecimento à respeito da alimentação saudável para a pessoa idosa, 

objetivando levar uma melhor qualidade de vida aos mesmos. O projeto visa promover e 

conscientizar os participantes do projeto  pela busca de alimentos saudáveis; capacitar o 

participante como multiplicador da alimentação saudável no ambiente familiar e entre amigos; 

criar atitudes positivas frente ao alimento; encorajar a aceitação da necessidade de uma 

alimentação saudável e diversificada; promover a compreensão entre alimentação e a saúde; 

promover o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis e adequar a ingestão alimentar 

com as limitações fisiológicas, além de estimular a produção do próprio alimento e 

armazenamento adequado do mesmo . Será realizada uma ampla revisão bibliográfica a 

respeito da ingestão alimentar, e das limitações fisiológicas do idoso, e posteriormente 

elaborado materiais didáticos que facilitem a explanação do conteúdo aos participantes do 

Polo de Envelhecimento Cultural. As intervenções serão executadas mensalmente, as segundas 

feiras, no período da tarde, no Polo de Envelhecimento Cultural. 

Contato: cristiane.oliveira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: PROMOVENDO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Andreia Aparecida De Miranda Ramos 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto vem sendo realizado junto a cinco escolas municipais da região Nordeste 

de Juiz de Fora, como objetivo de avaliar o estado nutricional e hábitos alimentares de 

estudantes e cantineiros que já foram submetidos a exames laboratoriais e clínicos. As 

avaliações ocorreram nas escolas e UAPS's. Na fase atual do projeto serão desenvolvidas 

atividades com alunos e comunidade com o objetivo de desenvolver conhecimento ativo sobre 

hábitos alimentares e seus impactos sobre a saúde, através de oficinas com escolares, 

cantineiros e pais. 

Contato: andreia.ramos@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: PUNÇÃO DE VEIAS PERIFÉRICAS, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRAUMA VASCULAR: 

FASE 2 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Cristina Arreguy De Sena 

Vice-coordenador:   

Equipe: Valesca Nunes Dos Reis 

Resumo: A punção venosa periférica viabiliza a infusão de líquidos e fluidos orgânicos ou 

sintéticos e fármacos com princípios ativos diversificados que são introduzidos diretamente na 

corrente sanguínea da pessoa que tem seus vasos puncionados para esta finalidade, 

possibilitando aos profissionais de saúde acessar via rede vascular e obter um tratamento 

terapêutico com rapidez e níveis plasmáticos mais estáveis a cada situação1; 2; 3. Apesar de 

necessária na prática assistencial e ser realizada prioritariamente pela equipe de enfermagem, 

a punção de vasos periféricos pode acarretar em trauma vascular, decorrente de inadequações 

de pelo menos uma das etapas do processo de punção4; 5; 6. O trauma vascular está sendo 

concebido como “vulnerabilidade a dano em veia e tecidos ao redor, relacionado à presença 

de cateter e/ou soluções infundidas, que pode comprometer a saúde”7:397. O processo de 

punção de vasos periféricos contempla todas as condutas terapêuticas que devem ser 

realizadas para viabilizar o uso dos vasos sanguíneo para fins terapêuticos; as intervenções que 

previnem danos internos e externos a eles e as áreas adjacentes aos mesmos e que promovam 

a melhor condição de conforto aos usuários favorecendo sua adaptação ao processo de 

tratamento8; 9; 10. Isto equivale a dizer que incluem condutas terapêuticas de caráter 

paliativo, preventivo e de promoção de saúde10. Ele se inicia quando há a indicação 

terapêutica para o uso do vaso e somente finaliza após a integridade da pele ser reconstituída. 

Por isto inclui a avaliação do local a ser puncionado, o processo de tomada de decisão sobre o 

local, o material, a forma de fixação, a interposição ou não de equipamentos extensores, a 

introdução do cateter intravascular propriamente dita, sua fixação, estabilização no interior do 

vaso e manuseio do complexo de infusão, a remoção do cateter do interior do vaso e os 

cuidados pós-remoção10; 11. Há evidências da incidência de 49 a 55% de traumas vasculares 

em punções venosas periféricas realizadas em um Serviço de uma cidade da zona da mata 

mineira, cujas manifestações foram documentadas12. O relato de manifestações de trauma 

em serviço de urgência foram de: dor no sítio de inserção do cateter intravascular periférico; 

assim como no trajeto venoso; equimose; hematoma; eritema pontual; eritema de trajeto; 

alteração de capacidade funcional; edema no sítio de inserção do cateter intravascular; edema 

generalizado; sinal de cacifo positivo; endurado generalizado; enduração no trajeto venoso; 

solução de continuidade pontual; pústula; hipertermia e hipotermia locais12. Diante do 

exposto objetiva-se com este projeto de extensão: dar apoio às atividades desenvolvidas pela 

equipe de enfermagem a partir de processos educativos para que o processo de punção de 

vasos periféricos tenha reduzida as manifestações de trauma vasculares e as situações 

inevitáveis sejam tratadas com vista a qualificação do cuidado de enfermagem, garantir a 

segurança dos usuários que tem seus vasos puncionados para finalidades diversas e haja 



 
 

 

satisfação dos usuários com a realização deste procedimento. Neste projeto de extensão será 

realizado na primeira etapa com pessoas que tem suas veias puncionadas que se encontram 

numa instituição de saúde (HU-UFJF e numa Unidade de Pronto Atendimento-UPA São Pedro), 

onde já está sendo desenvolvida uma investigação nesta temática. As etapas de 

acompanhamento com usuários ocorrerá em dois momentos cuja duração deverá ser de 

aproximadamente quatro meses ou até se obter a abordagem de 200 pessoas tem tenham 

veias periféricas puncionadas em cada uma destas abordagens. Ela será efetivada por 

avaliação clínicas utilizando técnicas semiológicas e mensurações cuja identificação de trauma 

vascular será documentada por registros fotográficos por meio de avaliação diárias com 

intervalo não superior a 24 horas. A abordagem dos profissionais da equipe de enfermagem 

que puncionam veia será realizada após a construção do bundle13; 14, a construção de 

material didático pedagógico para sensibilização dos profissionais para as evidências de 

trauma identificadas. A intervenção educativa15 junto as equipe ocorrerá após a finalização da 

primeira abordagem dos 200 primeiros usuários com punção de veia periférica, sendo seguida 

por avaliação subsequente para se avaliar qual o impacto obtido. Por último está previsto a 

elaboração de relatório para apresentação ao gerente da unidade, baseado em critérios 

financeiros e de redução de manifestações de trauma vascular. Cabe acrescentar que todas as 

atividade de extensão será coordenada pela Prof. Dra Cristina Arreguy-Sena cujo contato 

poderá ser realizado via Faculdade de Enfermagem pelo telefone da secretaria da Unidade 

(032)2102.3821. 

Contato: cristina.arreguy@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Rastreio de queixas cognitivas em ambulatórios de Neurologia Geral 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Ana Laura Maciel Almeida 

Vice-coordenador: Leopoldo Antonio Pires  

Equipe:  

Resumo: A memória é definida como um processo cognitivo que inclui, consolida e recupera 

toda a informação que aprendemos. É um sistema de armazenamento que permite reter a 

informação e permite evocar essa mesma informação. O comprometimento da memória está 

entre os problemas mais comuns trazidos pelo paciente ao consultório médico. Existem muitas 

causas de esquecimento em eventos do dia a dia relacionados à ansiedade, que é algo muito 

prevalente nos dias de hoje. Sintomas psiquiátricos ou psicológicos, como sintomas 

depressivos, sono insatisfatório, além da ansiedade, podem fazer com que a pessoa diminua a 

atenção quando executam certas tarefas do dia a dia. Dessa forma, o esquecimento de 

determinados eventos podem não ser causados por processos patológicos no Sistema Nervoso 

Central. Torna-se muito relevante identificar precocemente queixas cognitivas e diferenciar as 

causas reversíveis de quadros degenerativos. Da mesma forma, a identificação precoce de 

quadros degenerativos proporciona melhor prognóstico com o início precoce do tratamento e 

melhora na qualidade de vida dos pacientes e familiares. 

Objetivos: Conscientizar pacientes do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) e seus acompanhantes acerca das principais 

causas da perda de memória, com ênfase na promoção de ações que visem aumentar seus 

respectivos níveis de conhecimento sobre o assunto, de forma a auxiliá-los no tratamento e, 

principalmente, identificação precoce e prevenção dessas causas. Além disso, objetiva-se a 

coleta de dados a respeito da prevalência da perda de memória em outras doenças 

neurológicas, além das doenças neurodegenerativas para, assim otimizar o atendimento aos 

pacientes, buscando a melhora de sua qualidade de vida. 

Metodologia: Serão realizadas palestras explicativas, semanalmente, sobre as principais causas 

de perda de memória antes do início dos atendimentos dos ambulatórios de neurologia geral 

do Serviço de Neurologia, a partir de uma linguagem simples e acessível ao paciente e 

acompanhantes. As palestras serão uma forma de troca de experiências e esclarecimento de 

dúvidas. Serão utilizados recursos audiovisuais além da confecção de panfletos e cartilhas de 

orientação. 

Local de realização: Sala de espera dos ambulatórios de Neurologia Geral, realizados nas 

tardes de terça-feira, sexta-feira e manhãs de quarta-feira no Serviço de Neurologia do 

HU/UFJF. 

Horário de execução: Semanalmente na terça-feira e sexta-feira de 13h às 15h e na quarta-

feira de 7h às 9h. 



 
 

 

 

Contato: analauraneuro@outlook.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Reestruturação Institucional do CPS – segunda fase 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Celia Da Graca Arribas 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Centro de Pesquisas Sociais – CPS – da UFJF é um órgão que tem por finalidade o 

desenvolvimento da pesquisa, o aprimoramento do ensino e o incremento da extensão na 

área das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Fundado em 1985, o CPS vinha trabalhando 

prioritariamente na produção de consultoria aos governos municipais, estaduais e federal, 

bem como na oferta de subsídios e dados para órgãos e empresas privadas. Contudo, devido a 

uma série de alterações políticas, financeiras e burocráticas levadas a cabo pelas universidades 

federais, incluindo aí a Universidade Federal de Juiz de Fora, sobretudo no que tange às formas 

de financiamento, contratação, convênios e pagamento de terceiros, os objetivos e as 

atividades do CPS precisaram passar por algumas modificações necessárias para a sua 

continuidade, promovendo sensíveis alterações de suas funções e objetivos. Com isso, novas 

iniciativas estão sendo elaboradas e implementadas a fim de responder à nova realidade da 

universidade e consequentemente do CPS. Entre elas, três se destacam. A primeira é tornar o 

CPS um centro onde se congregam, sob a perspectiva da interdisciplinaridade, núcleos, 

laboratórios e grupos de pesquisa. A segunda proposta de alteração se refere à oferta de 

cursos de métodos e técnicas de pesquisa. E a terceira é a realização de ciclos de palestras e de 

mesas redondas sobre temas importantes para a sociedade e o bem público. 

Contato: celiarribas@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Ricardo Nogueira Reis 

Vice-coordenador: Andrea Vassallo Fagundes  

Equipe:  

Resumo: O Colégio de Aplicação João XXII em seus 50 anos, recém completados, manteve-se 

com uma das principais referencias para a adoção de políticas públicas para a educação básica. 

A criação, organização e disponibilização de um acervo com as experiências exitosas 

desenvolvidas pelo seu corpo técnico e acadêmico contribui para o desenvolvimento das 

escolas da cidade e região, favorecendo a superação de problemas sociais e a inclusão. 

Contato: interface.video@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Reintegrar: Enfermagem nas Residências Terapêuticas 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Fabio Da Costa Carbogim 

Vice-coordenador: Marcelo Da Silva Alves  

Equipe: Amanda Conrado Silva Barbosa, Christina Otaviano Pinto, Douglas Nunes Abreu, 

Patricia Rodrigues Braz, Paula Cristina Gomes, Ramony Zanotti De Assis Pereira, Rodrigo 

Mitterhofer 

Resumo: As residências terapêuticas são moradias inseridas na comunidade, próximas aos 

diversos serviços,  destinadas a pessoas com transtornos mentais. Os moradores são os antigos 

pacientes psiquiátricos que, por algum motivo, perderam a vinculação com estrutura 

familiar/social e têm a necessidade do acompanhamento especializado em uma moradia 

temporária. Neste cenário, torna-se cada vez mais necessárias ações profissionais que 

estimulem a reabilitação psicossocial, a autonomia, o contato humano, a promoção e a 

educação em saúde. O projeto de extensão neste âmbito tem por objetivo promover ações de 

reabilitação psicossocial, mediadas pelas ações dos acadêmicos do Curso de Graduação em 

Enfermagem, buscando de modo especial, o estímulo ao autocuidado,  inserção na rede de 

serviços de saúde e relações sociais da família /comunidade. Os participantes do projeto são 

cerca de 100 moradores das oito Serviços de Residências Terapêuticas vinculados ao Centro 

Psicossocial do Hospital Universitário da UFJF (CAPS HU).O Projeto será desenvolvido nas 

referidas Residências Terapêuticas e tem previsão de início para o mês de Junho de 2017 e a 

vigência de 12 meses, sendo realizado às  quartas, quintas e sexta-feiras de 7 às 11 horas. 

Contato: fabiocarbogim@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: RODA DE CONVERSA COM GESTANTES E CRIANÇAS 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Sueli Maria Dos Reis Santos 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Trata-se de um projeto de extensão, com duração 12 meses, voltado para gestantes 

atendidas pelo Grupo São José - Catedral Metropolitana de Juiz de Fora e tem como objetivos 

refletir sobre o papel da mulher na sociedade, realizar oficinas sobre práticas de saúde à 

mulher no ciclo gravídico-puerperal e como mãe responsável por cuidar do filho recém-

nascido e criança. Para o desenvolvimento optou-se por oficinas educativas pela possibilidade 

de assegurar discussões e reflexões sobre temas relacionados à saúde da mulher e criança, 

sobre cuidados à mulher no ciclo gravídico-puerperal, cuidados ao recém-nascido e criança. O 

processo de avaliação ocorrerá após cada oficina temática e a cada final de semestre, 

envolvendo as gestantes, estudantes e coordenadores. O projeto apresenta uma proposta que 

se define como relação ensino, pesquisa e extensão por possibilitar o processo educativo, 

cultural e científico. Tem como relevância a intervenção dos profissionais e estudantes da área 

de saúde junto à gestante que carece de assistência social devido à baixa renda familiar, 

numerosa prole e dificuldade sociocultural, e, por oportunizar aos estudantes, por meio das 

oficinas educativas, desenvolverem ações de promoção e saúde e a convivência com as 

gestantes. 

Contato: sueli.santos@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: Sarandira Criativa: comunicação comunitária e cidadania em um distrito rural de Juiz de 

Fora 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Bruno Fuser 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O projeto tem por objetivo geral o desenvolvimento de práticas midiáticas 

comunitárias participativas com os moradores de Sarandira, na perspectiva do estímulo à 

cidadania e à economia criativa. Sarandira é um distrito rural de Juiz de Fora, ex-Freguesia de 

Nossa Senhora do Livramento de Sarandy, onde em 1842 foi erguida a igreja que leva o nome 

da padroeira e que foi tombada em 2004. Já teve mais de 6.000 habitantes, na época de maior 

exploração das lavouras de café e cana-de-açúcar, e hoje enfrenta as dificuldades de uma 

região distante do centro urbano principal, com quase nenhuma oportunidade de emprego 

local e poucas atividades sociais e culturais. O projeto tem como metodologia as dinâmicas da 

comunicação comunitária, com estímulo à formação de protagonistas locais, em encontros 

que se realizarão semanalmente no distrito, entre os integrantes do projeto e moradores de 

Sarandira. No primeiro ano realizou sete vídeos com a participação da comunidade e produziu 

três murais informativos afixados na escola e salão comunitário, entre outros locais. Para este 

novo período, serão igualmente desenvolvidas práticas de comunicação comunitária, em 

mídias digitais, realizadas mostras de filmes, exposições fotográficas, além de serem mantidas 

as publicações do Mural de Sarandira. 

Contato: bruno.fuser@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Saúde e movimento:grupo de corrida e caminhada 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Jose Augusto Rodrigues Pereira 

Vice-coordenador: Marcus Vinicius Da Silva  

Equipe: Afonso Damião Neto, Paulo Sergio Pinto, Renata Merces Oliveira De Faria 

Resumo: O projeto de extensão, Saúde e Movimento, da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

oportunizará para os servidores da UFJF, treinamentos sistematizados de corrida e caminhada. 

Poderá participar qualquer servidor da UFJF, desde que apresente liberação médica para 

prática desse esporte. O projeto tem a importante função de atuar contra a atual dinâmica 

social, que distancia cada vez mais as pessoas de práticas esportivas saudáveis, aumentando 

assim o sedentarismo e consequentemente o número de doenças crônicas degenerativas, 

debilidade física e transtornos psicossociais. Com a prática da modalidade o servidor poderá se 

beneficiar das adaptações psicofisiológicas positivas advindas da prática, tais como: 

aprimoramento da capacidade física e saúde, melhora da autoestima, integração social, 

melhora da aparência física, diminuição da ansiedade, melhora do humor e redução do 

estresse. Adicionalmente, o projeto possui importante função de formar profissionais com 

conhecimento metodológico e científico baseado na realidade social do desporto em questão. 

O projeto contará com atuação direta dos professores e acadêmicos do curso de Educação 

Física e coordenação compartilhada com o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor – SIASS. Funcionará de segunda a sexta-feira pela manha na Pista de Atletismo e sala 

de musculação da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF. 

Contato: marcus.silva@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Saúde e sexualidade: ações educativas com escolares adolescentes 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Maria Cristina Pinto De Jesus 

Vice-coordenador: Sueli Maria Dos Reis Santos  

Equipe:  

Resumo: Objetivo: realizar oficinas educativas acerca de questões de saúde e sexualidade 

junto aos escolares adolescentes, utilizando a pesquisa-ação como fundamento teórico-

metodológico. 

Beneficiários: escolares adolescentes que cursam a 6ª e 7ª série do ensino fundamental de 

uma escola pública, situada no espaço físico onde funciona a Unidade de Atenção Primária do 

Bairro São Pedro, Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Ações extensionistas: oficinas educativas com escolares adolescentes, com duração de 50 

minutos/semana, abordando temas sobre as questões de saúde e sexualidade, com vistas à 

promoção de hábitos de vida saudáveis e adoção de comportamento sexual seguro para 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada. 

Equipe extensionista: duas docentes da Faculdade de Enfermagem da UFJF, 24 estudantes do 

Curso de Graduação em Enfermagem, assim distribuídos: 12 no  segundo semestre de 2017 e  

12 no primeiro semestre de 2018. Além disso, farão parte do trabalho uma enfermeira da 

Unidade de Atenção Primária à Saúde e os professores da Escola publica que se dispuserem a 

participar. 

Contato: mariacristina.jesus@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Segurança alimentar e nutricional em feiras livres de Juiz de Fora. 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Mirella Lima Binoti 

Vice-coordenador:   

Equipe: Eliane Rodrigues De Faria 

Resumo: A Feira Livre é, juntamente com a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria 

de Agropecuária e Abastecimento (SAA), um projeto que procura fomentar a participação dos 

pequenos produtores de Juiz de Fora e região no abastecimento e na oferta de produtos de 

alta qualidade à população. Hoje na cidade, se somam 15 feiras livres, além de uma feira de 

artesanato, tais feiras ocorrem semanalmente nos bairros, de terça-feira a domingo, durante 

todo o ano. A segurança alimentar dos alimentos vendidos nas feiras livres é muito 

questionada, pois esse tipo de produto pode oferecer risco à saúde da população devido às 

condições higiênico-sanitárias inadequadas em que são preparados, manipulados e 

conservados. O objetivo desse trabalho é elaborar cartilhas de orientação para os feirantes da 

cidade de Juiz de Fora, a fim de garantir a segurança alimentar dos indivíduos que adquirem 

alimentos nas feiras livres, e ao mesmo tempo, orientar a população sobre a importância de 

uma alimentação saudável e segura. 

Contato: nutricao21@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Serviço Especial em Cirurgia Oral 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Coordenador: Neuza Maria Souza Picorelli Assis 

Vice-coordenador: Eduardo Machado Vilela  

Equipe: Caio Bellini Lovisi, Isabella De Almeida Francisquini, Maraísa Aparecida Pinto Resende, 

Priscila Faquini Macedo 

Resumo: No Serviço Especial em Cirurgia Oral sao realizadas cirurgias odontológicas como, 

extração de dentes sisos, biopsias, cirurgias com finalidade ortodônticas e cirurgias para 

remoção de cistos e pequenos tumores. Também são atendidos pacientes com diagnóstico de 

câncer de cabeça e  pescoço e que tenham necessidade de tratamento cirúrgico odontológico. 

O atendimento é feito as segundas-feiras às 17 horas na sala de Clínica Verde da Faculdade de 

Odontologia da UFJF. Quem necessitar de atendimento, pode comparecer ao ambulatório 

neste dia. Os pacientes são examinados, os casos avaliados e as cirurgias são agendadas. As 

cirurgias são realizadas pelos acadêmicos com a supervisão de dois professores e alunos do 

Mestrado. 

Contato: neuza.picorelli@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Trabalho 

Título: Sistema de Acompanhamento das Atividades dos Setores da Agropecuária e Indústria 

Unidade: FACULDADE DE ECONOMIA 

Coordenador: Weslem Rodrigues Faria 

Vice-coordenador:   

Equipe: Alexandre Zanini, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli, Fernando Salgueiro Perobelli, 

Flaviane Souza Santiago, Lourdes Vieira Pinto Da Silva, Wilson Luiz Rotatori Correa 

Resumo: O objetivo do projeto é criar três produtos. O primeiro é uma Coluna de Conjuntura e 

de Mercados a ser disponibilizada na forma de texto, podendo ser divulgada por meio de 

jornal. O segundo é um Programa Conjuntura e Mercados que tem o objetivo de gerar áudios 

como forma alternativa de divulgação. Os assuntos tratados na Coluna e no Programa podem 

ser correlatos dentro do contexto de conjuntura econômica, caso haja interesse na extensão 

ou aprofundamento do tema. Por fim, um Boletim de Conjuntura, que trará informações mais 

detalhadas sobre a conjuntura econômica com cálculo de indicadores e elaboração de textos, 

tabelas e figuras. A análise dos produtos terá como foco as atividades dos setores da 

Agricultura e Indústria. Estes setores são estratégicos para a economia brasileira, uma vez que 

geram uma parcela grande dos empregos, da renda e das exportações. 

Para isso, o projeto fará uso de análise de dados econômicos, principalmente relacionados aos 

setores mencionados. Métodos de análise econômica e estatística poderão ser utilizadas na 

geração de indicadores. A fonte de obtenção das informações é importante nesta etapa do 

trabalho, bem como a frequência na atualização. Assim, as principais informações serão 

obtidas desde o IBGE até de associações de produtores, dependendo do assunto abordado. 

Pretende-se alcançar um público alvo amplo com a utilização de meios alternativos de 

divulgação, sendo tal público especializado ou não. O projeto será desenvolvido no âmbito de 

um espaço criado na Faculdade de Economia para a realização de atividades de conjuntura 

econômica. Os produtos terão periodicidade mensal, no caso da Coluna de Conjuntura e de 

Mercados e do Programa Conjuntura e Mercados, e trimestral, no caso do Boletim. 

Contato: weslem.faria@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Tecnologia e Produção 

Título: Sistema de Apoio ao Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito 

Unidade: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

Coordenador: Vania De Oliveira Neves 

Vice-coordenador: Raquel Bellini De Oliveira Salles  

Equipe: Aline Araujo Passos, Angelita Pereira Rodrigues Ferraz, Isabela Gusman Ribeiro Do 

Vale, Jose Marcio Camargo, Karol Araujo Durco, Priscila De Aquino, Regina Maria Maciel Braga 

Villela, Victor Stroele De Andrade Menezes 

Resumo: O presente projeto tem por escopo a estruturação do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade de Direito da UFJF (NPJ), do campus de Juiz de Fora, a fim de otimizar, por meio da 

informatização de seu funcionamento, as atividades de extensão nele desenvolvidas, a 

prestação de serviços jurídicos à comunidade, sobretudo às pessoas carentes de recursos, a 

prática jurídica curricular e o estágio profissional em advocacia. Funda-se na compreensão do 

Direito como ciência social aplicada e, bem assim, na proposta institucional de efetivação de 

um curso voltado às demandas sociais. No atual contexto da sociedade tecnológica, este 

projeto toma por imprescindível a criação de um sistema de informatização específico e capaz 

de organizar, registrar e controlar os atendimentos ao público, o acompanhamento de 

processos judiciais e a atuação dos discentes em suas atividades práticas, favorecendo 

mecanismos de supervisão e de avaliação a serem aplicados pelos professores orientadores. O 

projeto será desenvolvido mediante parceria entre as Faculdades de Direito e Departamento 

de Ciência da Computação. 

Contato: vania.neves@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: SITE DA REVISTA ARGO 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Ricardo Nogueira Reis 

Vice-coordenador: Andrea Vassallo Fagundes  

Equipe:  

Resumo: A revista Argo do CAp João XXIII tem por finalidade abrir um espaço de troca de 

experiências pedagógicas, com um teor jornalístico, uma vez que o Colégio já produz uma 

revista de teor acadêmico que é a Instrumento. Atenta ao tríplice direcionamento dos colégios 

de aplicação - ensino, pesquisa e extensão - a revista abre espaço não apenas aos professores 

do Colégio, mas aos professores das redes municipal, estadual e particular, bem como aos 

estagiários, bolsistas e alunos, recebendo textos desenvolvidos a partir de práticas 

educacionais e artigos de divulgação de pesquisas pedagógicas. O site da revista já foi criado 

no domínio da UFJF sob o endereço www.ufjf.br/revistaargo, no entanto, ainda requer muito 

trabalho para que seja disponibilizado para o público de modo geral. Desse modo, requer 

ações específicas em relação à criação e manutenção, num trabalho contínuo, com foco em 

ampliar a abrangência da revista Argo por meio de sua versão on line. 

Contato: interface.video@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Suporte a gestores e profissionais interessados em Programas de Preparação para a 

Aposentadoria (PPAs): contribuindo em projetos de vida para além da carreira laborativa 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Edelvais Keller 

Vice-coordenador:   

Equipe: Patrícia Teixeira Groppo De Oliveira 

Resumo: A aposentadoria é um acontecimento que exige adequações no estilo de vida dos 

indivíduos, em todas as suas relações, requerendo a aquisição de competências que os 

auxiliem a enfrentar mudanças e eventuais dificuldades dessa fase da vida. Com esta 

preocupação, o Projeto de Extensão: “Suporte a gestores e profissionais interessados em 

Programas de Preparação para a Aposentadoria (PPAs): contribuindo em projetos de vida para 

além da carreira laborativa”, foi criado objetivando assessorar e capacitar profissionais e 

gestores interessados em desenvolver PPAs, junto a trabalhadores de organizações públicas e 

privadas, considerando a necessidade de investimentos em ações que promovam uma vivência 

satisfatória para as pessoas nesta etapa da vida, que tende a se prolongar diante do aumento 

crescente da expectativa de vida da população mundial e brasileira. Para a formação destes 

potenciais orientadores em PPAs, serão realizados grupos de estudo e de debates periódicos 

com o intuito de subsidiar os profissionais e gestores interessados na construção de um 

trabalho socioeducativo junto ao público alvo na sua área de atuação, que contribua para as 

pessoas envelhecerem com qualidade de vida, saúde, prospectando novos projetos de vida, 

para além da carreira laborativa, considerando suas especificidades. 

Local: Polo de Enriquecimento Cultural para a Terceira Idade da UFJF 

Contato: kelleredelvais@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: Suporte familiar e promoção da cidadania: trabalho grupal com familiares de pessoas 

transgêneras em Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Juliana Perucchi 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: A população de travestis e transexuais, denominada trângênera, é alvo de várias 

formas de violência, muitas vezes perpetradas pela família. Este projeto de extensão pretende 

trabalhar contextos familiares desenvolvendo um grupo de apoio voltado a familiares de 

pessoas travestis, transexuais e intersexuais, trabalhando as dificuldades cotidianas vividas por 

famílias na aceitação da identidade de gênero de seus parentes, no município de Juiz de Fora. 

Considerando a situação de vulnerabilidade social que pessoas transgêneras ocupam no 

cenário nacional e também no cenário municipal, este projeto de extensão complementará 

trabalhos já desenvolvidos junto ao grupo de apoio com pessoas travestis e transexuais já 

desenvolvidos no Centro de psicologia Aplicada da Universidade Federal de Juiz de Fora (CPA-

UFJF), no intuito de acolher suas famílias, desconstruir preconceitos e informar acerca dos 

direitos humanos, promovendo a cidadania e a justiça social. A proposta é que os encontros 

ocorram mensalmente, à noite, no CPA. A proposta metodológica de atuação é consoante com 

as teorizações acerca de rodas de conversa e dinâmicas grupais, em que a equipe atua como 

facilitadora das discussões e dos processos grupais. Nos grupos focais, serão discutidos tópicos 

específicos a partir de pessoas que compartilham experiências de vida semelhantes. Nesse 

caso, as dificuldades de relacionamento em suas famílias de origem. 

Contato: jperucchi@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Trabalho 

Título: Suporte psicológico e prevenção de stress para profissionais que atuam com mulheres 

que sofrem violência doméstica 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Edelvais Keller 

Vice-coordenador: Luiz Gibier De Souza  

Equipe:  

Resumo: A Lei 11.340 (BRASIL,2006), conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, foi 

sancionada criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher."Conduta de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada à mulher e que cause 

dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, 

político ou econômico ou perda patrimonial". Os objetivos do presente projeto de extensão 

são: ofertar atividades de suporte psicológica e de prevenção de stress para profissionais que 

atuam com mulheres que sofrem violência doméstica, com o aporte teórico e prático da 

Psicologia do Trabalho que prima pela saúde do trabalhador. As ações vão envolver 

intervenção com foco no stress, em pequenos grupos, com a aplicação e vivência  de técnicas 

de relaxamento físico e mental e de técnicas de meditação de aprovação científica. Os 

resultados esperados são e proporcionar ao participantes do projeto, oportunidade de se 

fortalecerem, de criar recursos internos e coletivos para dar continuidade ao atendimento e ao 

trabalho com mulheres vitimas de violência. Os efeitos das ações do programa de intervenção 

serão avaliados junto aos participantes, no final do projeto, para se verificar a repercussão das 

ações de intervenções sobre os trabalhadores e o seu cotidiano de trabalho, bem como, se 

terá reflexo positivo no atendimento de vítimas de violência doméstica. Uma das  principais 

metas do projeto é contribuir para que os participantes tenham maior qualidade de vida, 

desenvolvam mais recursos internos, pessoais e sociais, bem como, estratégias de 

enfrentamento ao stress eficazes para continuar trabalhando com mulheres vítimas de 

violência doméstica. 

Contato: kelleredelvais@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Trabalho 

Título: Suporte psicológico e promoção da saúde mental para profissionais que atuam com 

trabalhadores em risco de adoecimento ou adoecidos e para os próprios trabalhadores nessas 

condições 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Edelvais Keller 

Vice-coordenador: Leandra Silva Duarte  

Equipe:  

Resumo: A preservação da saúde dos trabalhadores e profissionais é de responsabilidade 

também das organizações. A Psicodinâmica do Trabalho, proposta desde os anos de 1980 pelo 

médico psiquiatra e psicanalista francês, Christophe Dejours, tem um embasamento um 

teórico consistente e uma metodologia de intervenção eficaz,  tendo em vista a saúde mental 

no trabalho, conhecida como uma das formas de "clinica do trabalho". Objetivos: ofertar 

atividades de suporte psicológico para a promoção da saúde mental e prevenção de 

adoecimento mental em profissionais que atuam com trabalhadores afastados do trabalho, 

como também estender esse suporte para usuários do serviço, trabalhadores adoecidos, com 

o aporte teórico e prático da Psicodinâmica do Trabalho e da Psicologia do Trabalho em geral, 

que primam pela saúde mental do trabalhador. 

Contato: kelleredelvais@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Tabela Periódica Interativa e Mini Tabela Periódica Interativa: objetos Educacionais 

auxiliando a Extensão Universitária. 

Unidade: REITORIA 

Coordenador: Eloi Teixeira Cesar 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Centro de Ciências da UFJF foi inaugurado em 2006 com o objetivo de promover a 

Divulgação e a Popularização da Ciência, sendo hoje um dos atores principais da Extensão da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Para tanto, realizamos diversas ações, como exposições 

interativas, cursos e eventos nas áreas de física, química, biologia e astronomia, que já 

atraíram até o momento um público externo de cerca de 120.000 pessoas. Com a 

apresentação deste projeto, pretendemos aprimorar ainda mais nossas atividades de 

formação e divulgação da Ciência através da inserção dos acadêmicos das licenciaturas 

relacionadas, que atuarão como mediadores das diversas ações executadas. Desta forma os 

fenômenos observados em todos os experimentos são relacionados com o cotidiano dos 

visitantes, e acreditamos que estaremos contribuindo ainda mais na formação científica de 

nossos estudantes, possibilitando o despertar de vocações para as áreas científicas e 

tecnológicas, fator fundamental para o desenvolvimento do país. 

Nossa equipe de professores possui larga experiência na atuação no Centro de Ciências, e os 

bolsistas são os responsáveis diretos pelo atendimento ao público, o que é fator primordial em 

sua formação profissional, já que passam a ter os primeiros contatos com os estudantes do 

ensino básico. Também temos interesse na investigação e pesquisa das atividades realizadas, 

sendo que já apresentamos diversos trabalhos em congressos científicos nas áreas de 

educação e extensão a respeito das intervenções realizadas, contribuindo assim na área da 

pesquisa em Educação em espaços não-formais. Neste projeto, propomos uma série de 

atividades a serem realizadas com dois objetos educacionais relacionados à Classificação 

periódica dos elementos: a tabela periódica interativa e a mini tabela periódica interativa.  

Todas as atividades acontecerão no novo prédio do  Centro de Ciências da UFJF, localizado no 

campus da UFJF, de segunda a sexta-feira de 8h às 18h e também às terças e quintas-feiras no 

horário de 19h às 21h. Maiores informações podem ser obtidas em nosso site, 

www.ufjf.br/centrodeciencias 

Contato: eloi.cesar@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Técnica histoquimica de Mucicarmim: preparação e padronização para utilização em 

ensino, pesquisa e diagnóstico complementar. 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Sonia Maria Neumann Cupolilo 

Vice-coordenador:   

Equipe: Jacimar De Souza Ferreira, Leticia Coutinho Lopes Moura, Louise Gracielle De Melo E 

Costa, Maria Otavia Da Costa Negro Xavier, Michele Fernandes Rodrigues, Thais De Andrade 

Almeida 

Resumo: O projeto visa incorporação de técnica histoquímica Mucicarmim, de grande 

relevância diagnóstica, pelo Laboratório Integrado de Pesquisas em Patologia da Faculdade de 

Medicina (LIPP) através de parceria com Laboratório conveniado PROEX com proveito mútuo 

na troca de insumos, treinamento técnico e atendimento a uma demanda da prática médica 

em nosso meio. Além de propiciar material didático para o ensino de patologia aos graduandos 

em medicina e ao programa de residência médica em patologia do HU/UFJF. O LIPP se propõe 

a preparar corantes e soluções, padronizar a histotécnica Mucicarmim, treinar o pessoal 

técnico do Laboratório Parceiro com acompanhamento na realização dos exames e assessorar 

a avaliação e interpretação dos resultados. O Cito Laboratório de Citopatologia Ltda, CNPJ 

19.480.078/0001-89, conveniado com o PROEX (Convênio n° 278/12.08.07), como instituição 

parceira, se compromete a  fornecer o material de consumo necessário de modo que após a 

conclusão dos trabalhos do LIPP, este venha a ter  uma bateria completa dos corantes e 

soluções para a execução da técnica, a ser utilizada em novas parcerias, projetos e pesquisas e 

confecção de material didático para formação de acervo do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina para uma prática mais dinâmica no ensino de graduação. 

Seu público alvo é constituído pelos acadêmicos de graduação das áreas envolvidas, docentes, 

pesquisadores, pós-graduandos, e técnicos de laboratório e instituições públicas e privadas 

que trabalham com a patologia, médicos e pacientes da rede pública e privada. 

O Laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina está situado no Campus Dom Bosco, no 

prédio da Faculdade de Medicina, 2° andar. 

Contato: cito.sonia@veloxmail.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Território e rede: ampliando os horizontes de ação no CAPS Liberdade HU/UFJF 

Unidade: REITORIA 

Coordenador: Maria Das Dores Silva Franco 

Vice-coordenador: Alexandre De Rezende Pinto  

Equipe: Maria Das Dores Silva Franco 

Resumo: Este projeto tem como objetivo principal potencializar os Projetos Terapêuticos 

Singulares (PTS) dos usuários assistidos pelo CAPS Liberdade HU/UFJF através da articulação 

dos recursos do território. Para tanto propõe-se, entre outras atividades, a realização de um 

mapeamento dos recursos sociais da área de abrangência do serviço; a realização de visitas 

domiciliares para melhor conhecimento da realidade social, cultural e territorial dos usuários 

atendidos, estabelecimento de vínculos e envolvimento familiar; reuniões de rede e 

matriciamento, articulando de forma consistente os PTS dos usuários; atualização dos PTS dos 

usuários e; acompanhamento dos mesmos em atividades externas ao serviço (em cenários da 

vida cotidiana, como escolas, praças, serviços assistenciais entre outros), fomentando o 

exercício da cidadania, autonomia e a circulação/apropriação do território. As atividades 

ocorrerão no próprio CAPS Liberdade HU/UFJF, sendo que as visitas ocorrerão nos locais de 

moradia dos usuários. Destina-se aos alunos dos cursos de Enfermagem, Medicina, Serviço 

Social e Psicologia. 

Contato: mdsfranco1@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Toxina botulínica em distúrbios de movimento: educação pré e pós procedimento 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Thiago Cardoso Vale 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: Fundamentação teórica: O espectro das indicações de tratamento pela toxina 

botulínica aumentou consideravelmente nos últimos anos, sendo indicado, principalmente, 

para tratamento de espasticidade em crianças com paralisia cerebral e em adultos com 

acidente vascular encefálico. A toxina é também considerada tratamento de primeira linha 

para movimentos anormais distônicos focais, como distonia cervical (torcicolo espasmódico), 

oromandibular, blefaroespasmo (distonia palpebral bilateral), espasmo hemifacial e câimbra 

do escrivão (distonia primária da escrita). 

Objetivos: Educação pré e pós-aplicação de toxina botulínica aos pacientes com movimentos 

anormais distônicos acompanhados no Serviço de Neurologia do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF). 

Metodologia: Serão realizadas atividades educativas mensalmente sobre a aplicação da toxina 

botulínica antes e após a realização do procedimento no Serviço de Neurologia do HU/UFJF, 

com a participação dos pacientes e seus cuidadores. Serão realizadas palestras, 

confeccionados panfletos e folders explicativos, cartazes com informações pertinentes aos 

cuidados pré- e pós- aplicação de toxina botulínica, contendo informações em linguagem leiga 

destinada aos pacientes e seus cuidadores. Um vídeo de curta duração (10-20 minutos) será 

elaborado demonstrando etapas do procedimento e como a toxina botulínica age no 

organismo. 

Público-alvo: pacientes com movimentos anormais distônicos que necessitam da aplicação de 

toxina botulínica e acompanhantes que frequentam o Serviço de Neurologia do HU/UFJF. 

Local de realização: Ambulatório de Distúrbio de Movimento do Serviço de Neurologia do 

HU/UFJF, realizado nas segundas-feiras pela tarde. 

Horário de execução: 13 as 17 h mensalmente (última segunda-feira do mês) 

Contato: thiago.vale@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Trabalho 

Título: Trabalharte Associação Pró-Saúde Mental 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Sabrina Pereira Paiva 

Vice-coordenador:   

Equipe: Andreia Stenner, Ilka De Araújo Soares 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo a atuação de acadêmicos dos cursos de Artes 

e Design (IAD) e do Serviço Social junto aos usuários da Rede Pública de Saúde Mental (Centro 

de Convivência Recriar/ Departamento da Rede de Saúde Mental/ Secretaria de Saúde), que 

são  associados da Trabalharte Associação Pró Saúde Mental , com a finalidade de promoção 

da reabilitação psicossocial, na perspectiva da Economia Solidária. 

Contato: sabrinappaiva@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Traduções Acadêmicas 2017 

Unidade: FACULDADE DE LETRAS 

Coordenador: Adauto Lucio Caetano Villela 

Vice-coordenador: Mayra Barbosa Guedes  

Equipe:  

Resumo: O projeto Traduções Acadêmicas propõe-se a produzir, com a participação de 

bolsistas selecionados entre os alunos do Bacharelado em Tradução da Faculdade de Letras 

(FALE) da UFJF, traduções e legendas, a partir do francês e do inglês para publicação. Um 

requisito do projeto é que tais traduções textuais e audiovisuais sejam solicitadas por docentes 

da UFJF. Uma vez disponibilizadas ao público, tais traduções poderão beneficiar -- além de 

nossos alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores -- também alunos de outras 

universidades brasileiras, bem como a qualquer membro da sociedade a quem possam 

alcançar e ser úteis. Com isso, atende-se à demanda de tradução de docentes da UFJF, 

proporcionam-se oportunidades de prática profissional a alunos do Bacharelado em Tradução 

e levam-se à comunidade externa materiais de importância científico-acadêmica antes inéditos 

em português. Com a orientação e auxílio de professores-tradutores experientes da FALE, 

serão produzidas traduções e legendas de alta qualidade tendo igualmente em vista uma 

maior sincronicidade entre os conhecimentos veiculados em língua francesa e inglesa e 

aqueles a serem gerados por nosso corpo docente e discente a partir dos primeiros. Para saber 

como apresentar um texto para tradução ou vídeo para legendagem, docentes da UFJF podem 

entrar em contato com o coordenador do projeto pelo e-mail adauto.villela@ufjf.edu.br. 

Contato: adauto.villela@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Transplante de órgãos 2017-2018 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Helady Sanders Pinheiro 

Vice-coordenador:   

Equipe: Aline Rios Freitas De Almeida, Elisa De Oliveira Marsicano, Glaucio Silva De Souza, 

Gustavo Fernandes Ferreira, Kamille Vidon Bastos, Marcio Luiz De Sousa 

Resumo: O transplante é a melhor alternativa terapêutica para doentes em estágio de falência 

funcional, levando ao aumento da expectativa de vida e reintegração em atividades cotidianas. 

O Brasil possui o maior sistema público de transplante do mundo. Contudo, estudos 

mostraram que tanto os profissionais da saúde quanto a população em geral tem 

conhecimento limitado sobre o tema, o que reduz a disponibilidade de órgãos e tecidos no 

sistema, aumentando consequentemente o tempo de espera. Na tentativa de atenuar essas 

questões, surge a proposta da criação de um programa que permita aos acadêmicos conhecer 

todo o complexo processo de doação e transplante para que os mesmos promovam a 

discussão do tema tanto no meio acadêmico quanto na comunidade. Serão várias as frentes 

utilizadas, destacando-se a realização campanhas de doação de órgãos, salas de espera, 

discussões sobre o tema com alunos do ensino médio e produção de material educativo. 

Espera-se que o projeto aumente o acesso dos acadêmicos com informações sobre transplante 

de órgãos e que as atividades direcionadas ao público proporcionem uma oportunidade única 

para promover discussões e disseminar o conhecimento nesta área. 

OBS- A coordenação será exercida pela Profa. Hélady Sanders Pinheiro, que atualmente está 

cedida para EBSERH, mantendo 25% da carga horária nas atividades na Faculdade de 

Medicina. É atualmente chefe do Serviço de Transplante Renal onde será realizada parte das 

atividades de processo. Por esta razão os documentos foram assinados pelos gestores do HU-

UFJF. 

Contato: heladysanders@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no ambiente escolar- educação, 

conscientização e diagnóstico 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenador: Adriano Miranda De Sousa 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é uma patologia 

psiquiátrica com prevalência entre 3 a 5% das crianças com idade escolar. Normalmente, ela 

cursa com um grande déficit no desenvolvimento de habilidades escolares e sociais, de forma 

a causar prejuízos funcionais e pessoais na vida da criança (ou adolescente), que podem se 

estender à idade adulta.  

Baseado na literatura sobre o tema, o projeto “Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade no ambiente escolar- educação, conscientização e diagnóstico” tem como 

objetivo a orientação e conscientização de pais, alunos e professores sobre as características 

do TDAH, de modo a incentivar que os mesmos busquem um serviço de saúde ao identificarem 

casos potenciais da doença em âmbito familiar e escolar e, consequentemente, favorecer um 

diagnóstico prévio do transtorno, diminuindo assim os prejuízos à vida das crianças e 

adolescentes portadores do TDAH. Além disso, o projeto objetiva diminuir o preconceito da 

sociedade aos portadores desse transtorno, de forma que eles possam ser melhor acolhidos e 

amparados pela família e pela comunidade.  

Para isso, o projeto realizará breves intervenções educacionais em 24 escolas públicas de 

bairros menos favorecidos socioeconomicamente da cidade de Juiz de Fora. Essas intervenções 

contarão com palestras educacionais ministradas pelo professor coordenador do projeto e 

pelos discentes que participarem do mesmo; e com distribuição de materiais informativos a 

respeito do TDAH. 

Contato: adriano.miranda@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Transtornos neurocognitivos: avaliando pacientes e orientando cuidadores 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Ana Laura Maciel Almeida 

Vice-coordenador: Leopoldo Antonio Pires  

Equipe:  

Resumo: Tomando como base a avaliação neuropsicológica dos pacientes atendidos no 

ambulatório de neurocognição do serviço de Neurologia do HU/UFJF, o projeto visa a 

aperfeiçoar os cuidados com aqueles que sofrem de doenças neurodegenerativas, com 

destaque para a Doença de Alzheimer, por meio de consulta clínica, avaliação neuropsicológica 

e orientação aos cuidadores. Ainda, na sala de espera, serão aplicados questionários que 

envolvem perguntas aos acompanhantes acerca da qualidade e condições de vida tanto do 

paciente como do cuidador, e também questões sobre conhecimentos expostos nas palestras 

ministradas imediatamente antes.  

Fundamentação teórica Com a transição epidemiológica, a expectativa de vida da população 

vem elevando-se cada vez mais, o que se reflete em maior incidência/prevalência de doenças 

neurodegenerativas, sendo estas relacionadas ao envelhecimento, como a Doença de 

Alzheimer. É fato que as doenças neurológicas causam enorme impacto na qualidade de vida 

tanto dos indivíduos como de seus familiares, impacto esse que diminuirá com a orientação do 

cuidado.  Assim, este projeto apresenta um papel social relevante: educar os cuidadores a 

lidarem de forma mais adequada com a realidade das síndromes demenciais. Tal processo se 

dará através de palestras na sala de espera do ambulatório de neurocognição da UFJF, que 

contarão com estratégias audiovisuais, como banner, panfletos e vídeos. 

Objetivos Consultar e realizar avaliação neuropsicológica (se necessária) de pacientes 

acompanhados no Serviço de Neurologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (HU/UFJF). Além disso, educar os cuidadores quanto às manifestações mais 

recorrentes das síndromes demenciais e suas respectivas abordagens terapêuticas.  

Metodologia Atendimento clínico especializado com abordagem multiprofissional (neurológica 

e pisicológica); treinamento de cuidadores sobre rotina, alimentação, canais de comunicação 

com o paciente, por meio de palestras com linguagem acessível para o público-leigo, sendo 

estas acompanhadas de recursos audiovisuais, e, por fim, avaliação do aprendizado secundário 

ao processo. 

Público-alvo Pacientes portadores de doenças neurodegenerativas e seus respectivos 

cuidadores que frequentam o Serviço de Neurologia do HU/UFJF. 

Local de realização Sala de espera do Ambulatório de Neurocognição do HU/UFJF. 

Horário de execução Terça-Feira, semanalmente, de 7h às 12h. 

Contato: analauraneuro@outlook.com 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: TREINAMENTO DA GINÁSTICA RÍTMICA 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Adriana Leite De Sousa 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto TREINAMENTO DA GINÁSTICA RÍTMICA busca a continuidade do Projeto de 

Extensão de Iniciação da Ginástica Rítmica, oportunizando às crianças da comunidade de Juiz 

de Fora a participação e a vivência da Ginástica Rítmica (GR) em um grau mais elevado do seu 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, abrimos novos olhares para as futuras gerações de 

ginastas na comunidade de Juiz de Fora, além da formação de agentes multiplicadores dos 

saberes em treinamento da Ginástica Rítmica, no curso de Educação Física da UFJF. O Projeto 

tem como objetivos estender o conhecimento do ensino e aprendizagem teórico-técnico do 

treinamento em Ginástica Rítmica à realidade da prática, no campo acadêmico; estabelecer 

uma integração entre o ensino e a extensão, na perspectiva da disseminação do 

conhecimento; assegurar a formação de recursos humanos devidamente apropriados dos 

objetivos e instrumentos de trabalho com a Ginástica Rítmica; assegurar e promover o estágio 

curricular aos acadêmicos do Curso de Educação Física; divulgar a Ginástica Rítmica através das 

práticas corporais; proporcionar às crianças da comunidade de Juiz de Fora uma melhoria na 

qualidade das atividades corporais através do treinamento da Ginástica Rítmica; estimular a 

produção do conhecimento através de produção de TCC, apresentações artísticas, textos e 

publicações sobre as atividades desenvolvidas no Projeto. 

A metodologia utilizada são aulas de Ginástica Rítmica duas vezes na semana, com duração 

mínima de 1:30 cada sessão, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades 

físicas, perceptivas, motoras e condicionamento respiratório, específicos da Ginástica em 

questão. Serão treinados os movimentos corporais específicos da GR e as técnicas dos 

aparelhos oficiais da Ginástica Rítmica, como o arco, a bola e a fita. 

Os resultados práticos esperados são as execuções das séries em conjunto e individuais com 

aparelhos, para apresentação nas Mostras de Ginástica e Arte Corporal da FAEFID e Semana da 

Ginástica Mineira pela Federação Mineira de Ginástica (FMG). 

As aulas serão realizadas no Ginásio de Esportes da FAEFID, terças e quintas-feiras de 17:30 às 

19h. 

Contato: sousaleite@hotmail.com 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Triagem auditiva no idoso do município de Juiz de Fora 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Leticia Raquel Baraky Vasconcelos 

Vice-coordenador: Nadia Rezende Barbosa Raposo  

Equipe:  

Resumo: O presente projeto tem como objetivo detectar e corrigir precocemente a perda 

auditiva no idoso atendido no Departamento de Saúde do Idoso do município de Juiz de Fora - 

MG, de maneira a melhorar a qualidade de vida desses pacientes, prevenindo a ocorrência de 

comorbidades e mortalidade e prolongando a vida produtiva. Será realizado um estudo 

descritivo populacional tipo seccional, através da aplicação de um questionário baseado no 

modelo da OMS (1999), e posterior avaliação dos participantes através do exame clínico 

otorrinolaringológico (otoscopia) e avaliação audiométrica (audiometria tonal e vocal). Espera-

se que o presente trabalho possibilite a determinação da magnitude do problema dos 

transtornos auditivos no idoso, com identificação da perda auditiva incapacitante no idoso e 

realização de ações resolutivas nos níveis primário, secundário e terciário. 

Contato: nadiasanhudo@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: TRUPE DO JOÃO 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Frederico Marcelo Crochet 

Vice-coordenador: Adriane Silva Tomaz  

Equipe:  

Resumo: Com intuito de dar continuidade e ampliar o trabalho já desenvolvido no C. A. João 

XXIII desde 2008 nos projetos de dança e iniciação as atividades circenses, foi criada a Trupe 

do João. Sua existência veio da necessidade de um grupo artístico com os alunos que mais se 

destacam nos projetos, e no trabalho com as variadas linguagens artísticas cênicas e 

oportunizar que membros da sociedade externa à escola, mas com vivências parecidas 

pudessem ter suas habilidades aprimoradas com os recursos físicos e humanos do colégio de 

aplicação. Além disso, vimos também a possibilidade de contribuir para a ampliação dos 

espaços de entretenimento e cultura da cidade, com a organização de eventos artísticos 

culturais. 

Também é nosso objetivo abrir espaço para formação continuada de professores no que tange 

ao trabalho com as atividades cênicas na escola. 

As aulas acontecem no Colégio em horários diversificados. 

Contato: fmcrochet@yahoo.com.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: UFJF transformadora 

Unidade: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

Coordenador: Frederico Belcavello Guedes 

Vice-coordenador: Marcio De Oliveira Guerra  

Equipe: Juliana Oliveira Araujo, Leandro Mockdece Lacerda, Milena Dibo Lopes 

Resumo: "UFJF transformadora" é uma proposta de apresentação em vídeo dos trabalhos de 

projetos e programas de extensão desenvolvidos na Universidade Federal de Juiz de Fora. O 

intuito é promover as ações de extensão da instituição, destacando seu impacto na 

comunidade externa ao campus por meio de uma narrativa construída a partir de depoimento 

de pessoas beneficiadas pelos projetos. Assim, pretende-se dar ampla visibilidade às ações, 

como forma de divulgar o que é feito e sensibilizar e atrair futuros beneficiados. Para o ano de 

2017 serão produzidos dez vídeos, cada um com duração aproximada de cinco minutos e 

dedicado a apresentar um projeto. A escolha dos projetos a serem apresentados será feita 

junto à Pró-reitoria de Extensão, levando-se em conta possibilidades de abordagem, variedade 

de áreas, aspectos visuais, histórico e impacto das ações. 

Contato: fredbelcavello@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Um Novo Céu em Juiz de Fora 

Unidade: COL DE APLICACAO JOAO XXIII 

Coordenador: Claudio Henrique Da Silva Teixeira 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O objetivo deste projeto visa viabilizar o acesso do público em geral ao observatório 

astronômico da UFJF, pertencente ao Centro de Ciências. Com a colaboração dos bolsistas 

pleiteados, estaremos atendendo os visitantes em dias e horários pré-estabelecidos, através 

de agendamento, utilizando os diversos telescópios do observatório (para isso a necessidade 

dos bolsistas). Acreditamos assim que este projeto possa ampliar a penetração dos trabalhos 

realizados dentro da UFJF na sociedade e trazer para mais próximo da comunidade o 

conhecimento universitário, os interessados em astronomia, ciências em geral e que ainda não 

participam integralmente deste meio. 

Contato: claudio.teixeira@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Valorizando, (re)conhecendo e preservando o patrimônio cultural de São José das Três 

Ilhas, Minas Gerais: ações de extensão com crianças 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Edwaldo Sergio Dos Anjos Junior 

Vice-coordenador:   

Equipe: Denise Da Silveira Gomide, Kelly Dias Tagliati, Michele Pereira Rodrigues, Romilda 

Aparecida Lopes 

Resumo: Este projeto visa realizar ações concernentes à Educação para o Patrimônio Cultural 

junto a cerca de 35 crianças do distrito de São José das Três Ilhas, em Belmiro Braga, Minas 

Gerais. Detentora de um conjunto urbano edificado tombado pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), a localidade, a despeito de seus 

valores arquitetônico, artístico e histórico vivencia uma realidade paradoxal, na medida em 

que muitos moradores são contrários ao processo de tombamento. Nesse sentido, como 

forma de sensibilizar atores normalmente excluídos do processo de debate e reflexão sobre o 

patrimônio cultural, esta proposta visa, mediante oficinas lúdicas, sensibilizar e, ao mesmo 

tempo, identificar questões ligadas ao patrimônio existentes em São José das Três Ilhas, de 

forma a estimular a preservação do sítio patrimonial ali existente. 

Contato: edwaldo.anjos@ufjf.edu.br 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Vivência Ambulatorial em Neurocirurgia 

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA 

Coordenador: Carlos Eduardo Amaral Pereira Da Silva 

Vice-coordenador: Marco Antonio Riccio  

Equipe:  

Resumo: O projeto extensão Vivência ambulatorial em Neurocirurgia visa contribuir de forma 

a permitir que o aluno vivencie as atividades práticas na prestação de serviço médico à 

população, ampliando e enriquecendo sua visão sobre a realidade local e contribuindo para 

criar uma consciência social . A atividade proposta é o atendimento ambulatorial no  Serviço 

de Neurocirurgia  conduzida pelo aluno e supervisionado por um preceptor capacitado na área 

de neurocirurgia que permitam aos acadêmicos iniciarem sua interação com a sociedade 

amadurecendo o pensamento científico e social, além de contribuir para a melhoria na saúde 

da comunidade atendida no que se refere ao tratamento das doenças neurocirúrgicas como as 

degenerativas da coluna vertebral, neurovasculares, neoplasias do Sistema Nervoso Central, 

dores nociceptivas/neuropáticas e neuroinfecciosas. O objetivo geral deste projeto é 

proporcionar ao aluno do Curso de Medicina experiência profissional no atendimento 

ambulatorial e ampliar o acesso de usuários do SUS à especialidade de neurocirurgia. O publico 

alvo são pacientes neurocirúrgicos, encaminhados pela equipe médica para atendimento no 

Ambulatório de Neurocirurgia ou pacientes com pedido de parecer internados  no Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Juiz de Fora(HU/UFJF). 

Contato: carloseduardoamaralpereira@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Vivenciando a gestão da Atenção Primária em Saúde no SUS Juiz de Fora 

Unidade: FAC DE ENFERMAGEM 

Coordenador: Beatriz Francisco Farah 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O Projeto de Extensão, “Vivenciando a Gestão da Atenção Primária em Saúde no SUS 

Juiz de Fora”, fruto da articulação entre a Universidade de Juiz de Fora e a Secretaria de Saúde 

de Juiz de fora (SS), foi proposto por se entender à importância e a responsabilidade que o 

município articulado com a UFJF tem em orientar a formação de profissionais para o SUS, 

especificamente para a gestão. O projeto foca a dimensão do processo de trabalho na gestão e 

educação na saúde. Objetivo: vivenciar a gestão do SUS focando no processo de trabalho na 

gestão da APS. Metodologia: 1° fase: reuniões com a equipe gestora da Subsecretaria de APS 

para apresentação da proposta do projeto; definição dos campos de atuação dos acadêmicos; 

definição das atividades a serem desenvolvidas. 2°fase: operacionalização do projeto. 

Seminário Inicial: Apresentação do projeto, Apresentação da Subsecretaria de APS. Inserção 

das acadêmicas no trabalho. Diagnóstico. Planejamento. Seminário final com a apresentação 

dos resultados  e entrega de Relatório técnico escrito.. 

Contato: b-farah@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Saúde 

Título: Voleibol UFJF: da iniciação ao treinamento 

Unidade: FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Coordenador: Mauricio Gattas Bara Filho 

Vice-coordenador: Heglison Custodio Toledo  

Equipe: Renato Miranda, Rogerio Dias Goncalves 

Resumo: O Voleibol, particularmente no Brasil, é a modalidade esportiva de maior 

crescimento e desenvolvimento desde o inicio dos anos 80, tornando-se a modalidade mais 

popular depois do futebol. E Juiz de Fora é uma cidade que sempre revelou grandes nomes na 

modalidade. No entanto, apesar de todo potencial e de ser uma cidade que responde aos 

estímulos do vôlei, observa-se uma carência de uma estrutura adequada que favoreça a 

revelação 

e treinamento dos atletas e equipes, campo este que vêm sendo preenchido pela UFJF desde 

2007. Neste sentido os objetivos do projeto são: estruturaros processos de treinamento de 

voleibol em diferentes faixas etárias ; possibilitar a realização de pesquisas científicas no tema 

do esporte de rendimento e voleibol e Auxiliar na formação de recursos humanos em 

diferentes áreas das Ciências do Esporte através de estágios sistematizados 

dentro do projeto. A metodologia utilizadas será a estruturação do processo de treinamentos e 

competições de equipes de voleibol de diferentes faixas etárias que realizarão suas atividades 

de treinamento técnico, tático e físico e jogos de acordo com seu desenvolvimento de maneira 

sistematizada. O público alvo serão atletas de voleibol a partir dos 12 anos de idade e as 

atividades serão realizadas dentro da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF de 

segunda a sexta de 15 as 18 horas. 

Contato: mgbara1973@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Comunicação 

Título: WORKSHOP DE INTERPRETAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE 

Unidade: FAC DE COMUNICACAO SOCIAL 

Coordenador: Marcia Cristina Vieira Falabella 

Vice-coordenador:   

Equipe: Jose Luiz Ribeiro 

Resumo: O CET – Centro de Estudos Teatrais – está entre os pioneiros do Brasil no exercício 

cênico com pessoas de 3ª idade, estabelecendo uma metodologia própria no ‘Workshop de 

Interpretação para a Terceira Idade’, através da pesquisa desenvolvida pelo Prof. Dr. José Luiz 

Ribeiro. O cerne do trabalho está na possibilidade de alterar a postura de vida do idoso a partir 

da vivência teatral, provocando uma ampliação da capacidade mnemônica, recuperação da 

autoestima e aquisição do discurso comunicativo nas esferas pública e privada. O projeto 

surgiu em 1994 por uma imposição de alunos emergentes do programa “Universidade com a 

3ª Idade”, sendo executado como extensão, através da parceria do CET – Grupo Divulgação e 

da Faculdade de Comunicação. Durante os encontros semanais, os alunos têm aulas de 

interpretação, memorização, improvisação e estudo de textos que culminam na realização de 

espetáculos com apresentações abertas ao público. Desde o seu início, esse projeto já realizou 

32 montagens. 

Contato: mfalabella@oi.com.br 

 



 
 

 

Área temática: Trabalho 

Título: Projeto Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFJF 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Mariana Costa Carvalho 

Vice-coordenador: Ana Lívia de Souza Coimbra  

Equipe:  

Resumo: A construção de uma perspectiva de desenvolvimento dialógico bem como a 

elaboração de soluções sistêmicas aos problemas econômicos, sociais e ambientais que 

perpassam a sociedade brasileira é um desafio que as universidades públicas podem 

mediatizar através da produção e socialização do conhecimento, fundamentada pelas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Compreendemos que a extensão, nesse sentido, 

tem papel fundamental ao criar os pressupostos que permitem unir o campo teórico ao 

prático contribuindo para a organização das pessoas e da própria universidade sob a ótica de 

aprendizagem mútua e crítica enquanto promotora de ações que concorram para o exercício 

da democratização de todos os setores da vida (NETO, 2014).   

Dessa forma, a Intecoop é um projeto que objetiva oferecer suporte à formação e ao 

desenvolvimento de geração de trabalho e renda, sob a forma de cooperativas populares 

compostas por coletivos de trabalhadores desempregados ou que vivenciam situações de 

trabalho precário, assim como coletivos que buscam maior viabilidade econômica e social de 

suas iniciativas. As ITCP's passaram a significar nas universidades um importante espaço de 

efetiva incorporação dos setores populares, através da inserção em uma nova forma de 

organização para o trabalho. Sob essa lógica foi criada em 1998 a Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (Intecoop/UFJF). A Intecoop/UFJF esteve ativa por cerca de 12 anos e 

desenvolveu uma ação de destaque na cidade e região, entretanto, com o processo de 

desmantelamento das atividades de extensão voltadas aos trabalhadores e crises institucionais 

pelas quais tem passado as universidades públicas, ela praticamente se extinguiu.  

A presente proposta pretende orientar a formação de cooperativas e associações, a partir dos 

princípios da economia solidária, com vistas à geração de trabalho e renda e à inclusão social, 

reativando as ações desenvolvidas anteriormente e reestruturando o importante papel 

exercido pela Intecoop como promotora da economia solidária na cidade e na região, ação que 

sofreu um vácuo com a descontinuidade de suas ações.  

Assim, ao articular diferentes áreas do saber presentes na universidade, a Intecoop/UFJF 

propõe-se a desenvolver uma metodologia de incubação inovadora, retomando o seu lugar de 

articuladora do potencial técnico-científico da UFJF a serviço das necessidades dos setores 

excluídos, como forma de geração de novas tecnologias que contribuam para uma sociedade 

mais igualitária e democrática. 

Contato: analivia.1002@gmail.com 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Ocupando os espaços e construindo o amanhã 

Unidade: FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Coordenador: Luciana Goncalves Pereira de Paula 

Vice-coordenador: Marina Monteiro De Castro E Castro  

Equipe:  

Resumo: O presente projeto de extensão constitui-se em uma proposta de atividades sócio-

educativas, trabalhadas por meio de oficinas de arte, a serem realizadas com jovens e 

adolescentes de escolas públicas de Juiz de Fora/MG. Possui como objetivo central o fomento 

do debate crítico e o conhecimento e/ou aprofundamento de conceitos relacionados às suas 

realidades de vida, utilizando filmes, músicas, poesia, teatro e outras formas de expressão 

artística como elemento provocador das discussões realizadas. Tais discussões irão se construir 

a partir da metodologia da problematização, partindo do conhecimento trazido pelos 

participantes, valorizando suas experiências e vivências. O intuito do projeto é contribuir para 

a formação de cidadãos mais conscientes acerca dos elementos culturais, sociais, políticos e 

econômicos que estruturam, hoje, a nossa sociedade – incluindo os participantes do projeto e 

os bolsistas que se vincularem a ele. 

Contato: lugppaula@gmail.com 

 

 

 



 
 

 

 

Área temática: Saúde 

Título: Intervenções psicológicas via internet para pacientes com Ansiedade Social 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Coordenador: Lélio Moura Lourenço 

Vice-coordenador:   

Equipe:  

Resumo: O transtorno de ansiedade social é caracterizado pelo medo excessivo de situações 

sociais ou de desempenho, nas quais as pessoas possam ser escrutinadas, julgadas, 

embaraçadas ou humilhadas por outras. Devido aos sintomas presentes no transtorno, a 

internet se tornou uma ferramenta conveniente para os ansiosos sociais, que se utilizam da 

comunicação através de textos com o intuito de permitir a esquiva de alguns aspectos 

geradores do medo nas situações sociais. Assim, a internet pode apresentar diversas 

vantagens no contexto de interação, entretanto aumenta a evitação social quando ocorre de 

maneira continuada. Uma alternativa para tal questão seria o desenvolvimento de 

intervenções psicológicas auto-administradas baseadas na internet. O presente estudo visa 

testar a eficácia, na população brasileira acima de 18 anos, do protocolo de tratamento online 

para ansiedade social de Stangier, Heidenreich, e Peitz (2003). Para tal, serão utilizados alguns 

instrumentos no pré e no pós teste, entre eles: a) Mini-Inventário de Fobia Social (Mini-SPIN); 

b) Escala de Liebowitz para Ansiedade Social; c)Escala Baptista de Depressão (Versão Adulto)– 

EBADEP-A; e d) Inventário de Habilidades Sociais (IHS – Del - Prette). A análise dos dados será 

realizada por meio do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e 

seguirá todos os preceitos éticos necessários. 

Contato: lemolo2004@hotmail.com 

 

 

 

 

 


