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Departamento/Setor

Unidade

Grupo de Apoio aos Pacientes com Dermatite Atópica do HU-CAS UFJF

Maria Teresa Feital De Carvalho

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A dermatite atópica (DA) é uma doença cutânea inflamatória crônica caracterizada por clínica específica e
cujos sintomas principais caracterizam-se por intenso prurido e ressecamento de pele¹. O quadro clínico da
doença é dividido de acordo com a fase de aparecimento das lesões e é classificável em cada uma delas de
acordo com a intensidade do quadro (leve, moderado ou grave).
O presente projeto de extensão visa a realização de reuniões mensais nas quartas-feiras a tarde no
ambulatório de dermatopediatria com residentes do serviço de dermatologia, acadêmicos da graduação a
partir do terceiro ano, preceptoras Staffs da Ebserh do ambulatório de dermatologia.
Com o objetivo de formar e estabelecer grupos de apoio aos pacientes portadores de DA e seus familiares.
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Integralidade no cuidado: práticas integrativas e complementares

Mario Cirio Nogueira

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Este projeto de extensão visa levar aos alunos da área da saúde da UFJF reflexões sobre sua formação e
informações sobre as práticas integrativas e complementares. O projeto tem três componentes: curso de
extensão a ser oferecido anualmente aos alunos; divulgação das práticas integrativas e complementares por
meio da página do projeto na internet; esclarecimento aos usuários de unidades básicas de saúde, em salas
de espera, sobre as PIC e sua disponibilidade em serviços públicos. Além disso, através do contato com o
tema e com os serviços de atenção básica e de práticas integrativas e complementares, são percebidas
necessidades de novos conhecimentos e investigação, levando à formulação de projetos de iniciação
científica.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Serviços de Patologia Clínica Veterinária Prestados aos Cães e Gatos Enfermos do Canil Municipal de Juiz de
Fora

Carina Franciscato

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Sabe-se que abandono dos animais, além de causar prejuízos ao bem-estar dos mesmos, leva a deficientes
condições de saúde física e mental. Além disso, a superpopulação dos locais onde estes são acolhidos, a
falta de proteção imune, e o estresse ambiental os tornam mais suscetíveis a inúmeras enfermidades. Dessa
forma, torna-se essencial o acompanhamento e investigação da sanidade destes indivíduos. Dentre os
procedimentos referentes a Análises Clínicas Veterinárias que podem ser realizados para avaliação da saúde
animal inclui-se exames como: hemograma, onde podem ser avaliados os estados anêmicos, os processos
inflamatórios, e as alterações plaquetárias; exames bioquímicos, que pode verificar lesões em diferentes
órgãos, como fígado, rins, pâncreas, além da musculatura esquelética; exame comum de urina que pode
revelar alterações do trato urinário superior ou inferior; exames parasitológicos de fezes e de pele, para
pesquisa de endo e ectoparasitos; e os exames citológicos de pele e ouvido para identificação de
microrganismos (fungos ou bactérias) patogênicos. Os exames descritos são utilizados como auxílio ao
diagnóstico de enfermidades, além de servir como avaliação da gravidade de doenças, das respostas a
tratamentos, e de prognóstico. Dessa forma, o objetivo deste projeto é realizar exames laboratoriais na área
de Patologia Clínica Veterinária de animais enfermos que estejam sob a guarda do Canil Municipal de Juiz de
Fora. Para isso, prevê-se a realização de exames de um total de 200 animais (150 cães e 50 gatos)
pertencentes ao canil municipal, ao longo de 18 meses. Os exames serão realizados conforme solicitação dos
médicos veterinários responsáveis pelo atendimento clínico dos animais enfermos do canil.
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Atenção às Crianças Portadoras de Enurese

Cacilda Andrade De Sá

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A enurese noturna é um dos problemas urinários mais comuns na criança, sendo uma das principais causas
de consulta ao pediatra por problema urológico. Aproximadamente, 15 % das crianças com 5 anos de idade
apresentam enurese noturna, sendo que, a cada ano, 15 % dessas crianças evoluem para cura. Aos 10 anos
de vida , cerca de 5% das crianças ainda apresentam enurese e, aos 15 anos, 1% dessas crianças. A enurese
noturna ocorre com maior freqüência nas classes sociais mais baixas. A presença de psicopatologia é pouco
comum em pacientes com enurese. Geralmente os distúrbios psicológicos encontrados nessas crianças e
adolescentes são uma conseqüência, e não causa, da enurese noturna. A enurese noturna é causa
importante de queda na auto-estima da criança, levando a inúmeras conseqüências, como dificuldade de
relacionamento social adequado, baixo rendimento escolar, baixa assertividade, timidez, impotência e baixa
auto-imagem. Um trabalho realizado por Hinde et al., 1995, mostra que as crianças com enurese têm índices
de auto-estima, auto-imagem e relação com outros menores, até mesmo, que crianças com doenças crônicas
e debilitantes. Vários estudos demonstraram que, após o tratamento e a melhora da enurese noturna, as
crianças readquirem a auto-estima e começam a apresentar melhor desempenho escolar. O tratamento e
acompanhamento sistemáticos dessas crianças podem levar a uma diminuição do gasto público e acelera o
tempo de cura, bem como proporcionar uma melhora da adequação psicossocial dessas crianças.
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Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Riscos em Juiz de Fora

Jordan Henrique De Souza

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Os escorregamentos de encostas são fenômenos que periodicamente assolam as comunidades em
municípios de topografia acentuada, gerandoinúmeras vítimas. Quase sempre tais eventos ocorrem em Áreas
de Especial Interesse Social, sendo classificadas pelo Ministério das Cidades como "Assentamentos
Precários", que além do fator de risco, não possuem a infraestrutura urbana como redes de drenagem,
pavimentação, saneamento entre outros.
Objetiva-se comeste projeto mapear toda a cidade de Juiz de Fora por meio de técnicas de
geoprocessamento, caracterizando as áreas com suscetibilidade a escorregamento de solo. O estudo inicial
utilizará metodologias clássicas de análise de riscos à escorregamento de encostas como Shalstab, IPT e
Smorph, a fim desse obter cartas de susceptibilidade. dos dados disponíveis na Agência Nacional de Águas –
Sistema Hidroweb.
Por meio destes dados, serão demarcadas as áreas susceptíveis à escorregamento de solo, categorizando-as
em graus de riscos, relacionando com a precipitação crítica e será desenvolvido o Plano Municipal de Riscos
II. A interface deste projeto com a extensão ocorre por meio da iteração com o poder público municipal, na
obtenção de dados e recebimentodas análises que contribuirão para a formulação de políticas públicas em
Proteção e Defesa Civil.
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Qualidade de vida: possibilidades e desafios

Herica Silva Dutra

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O projeto de extensão "Qualidade de vida: possibilidades e desafios" é desenvolvido em parceria com a
Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-
UFJF/EBSERH). O objetivo é desenvolver atividades de educação em saúde junto aos usuários do serviço
ambulatorial do HU-UFJF/EBSERH. Os estudantes envolvidos, sob supervisão dos professores responsáveis,
realizam salas de espera nos ambulatórios enfatizando temas de interesse de saúde pública e de promoção
da saúde / prevenção de morbidades. A educação em saúde é uma estratégia capaz de promover a adoção
de hábitos saudáveis, promover a prevenção de doenças e favorecer o empoderamento dos usuários do SUS
enquanto sujeitos ativos no seu processo de saúde e de qualidade de vida podendo intervir positivamente no
processo saúde-doença de indivíduos e coletividades. São utilizados folderes, folhetos, cartazes,
apresentação de conteúdo em mídia digital ou outros recursos disponíveis para despertar a curiosidade e
atenção dos participantes. As atividades semanais são planejadas por meio de busca de informações na
literatura científica sobre os diferentes temas discutidos.
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Médico por um dia

Valquiria Pereira De Medeiros

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto tem como objetivo despertar no aluno iniciante do curso de Medicina o interesse em integrar os
conhecimentos teóricos com os de ordem prática, com a finalidade de conhecer um ambiente de um hospital
e, entre outros aspectos, compreender a relevância do contato com os pacientes. Participarão do projeto
estudantes do primeiro período do curso de Medicina, divididos em 3 grupos de 10 alunos. Cada grupo de
alunos terá como atividades: uma visita acompanhada ao Hospital Universitário, com a supervisão de um
preceptor; uma participação na sala de espera onde o aluno vai dialogar com os pacientes e orientá-los
acerca de cuidados básicos com a saúde. Como atividade final, cada grupo deverá elaborar um relatório
sobre o que a experiência acrescentou na sua formação acadêmica e humana.
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PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIÃO-
INDÚSTRIA

Emanuel Manfred Freire Brandt

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) União-Indústria, atualmente em implantação no município de Juiz
de Fora, objetivará o tratamento de parte do esgoto de origem predominantemente doméstica gerado no
município, considerando uma população beneficiada em torno de 430.000 habitantes. O sistema a ser
futuramente operado pela CESAMA possuirá unidades de tratamento preliminar, reatores anaeróbios do tipo
UASB, seguidos de pós-tratamento por lodos ativados. A implantação das unidades associadas ao tratamento
da fase líquida será realizada de forma progressiva, em que a primeira etapa contemplará o tratamento
preliminar e os reatores UASB (em fase final de implantação). A segunda etapa contemplará a implantação
das unidades de pós-tratamento dos efluentes dos reatores UASB por lodos ativados.
O presente projeto de extensão, a ser firmado conforme convênio de cooperação técnica entre a CESAMA e a
UFJF, tem como objetivo precípuo a pré-operação e a operação assistida da ETE União-Indústria. Assim, este
convênio visa o estabelecimento de condições adequadas à sistematização operacional para o tratamento do
esgoto sanitário. As atividades do projeto serão realizadas por uma equipe a ser conjuntamente composta por
membros da CESAMA e UFJF.
As tarefas associadas ao projeto de extensão na fase de pré-operação assistida serão: (i) análise técnica do
projeto da ETE, incluindo levantamento de aspectos críticos em relação aos memoriais de cálculo e
dimensionamento; (ii) análise do projeto executivo da ETE, no sentido de verificar conformidades quanto aos
componentes constitutivos que influenciam diretamente a operação do sistema; (iii) recomendação de
adequações e apoio na execução de testes para o início de operação da ETE; (iv) proposição de ações para a
partida da operação da ETE; e (v) observação de eventuais problemas para a operação de longo termo.
Para a fase de operação assistida estão previstos:(i) acompanhamento da ETE em operação plena, incluindo
a avaliação das adequações realizadas em etapa de pré-operação; (ii) apoio no estabelecimento de rotina
operacional da ETE, considerando o treinamento e capacitação de operadores; (iii) padronização de métodos
analíticos das fases líquida e sólida; (v) verificação do atendimento a metas do Programa Despoluição de
Bacias Hidrográficas (PRODES) da Agência Nacional de Águas (ANA); e (iv) realização de oficinas para o
acompanhamento e discussão conjunta de resultados operacionais, incluindo a verificação do cumprimento de
objetivos e metas referentes à cooperação técnica. Cabe ressaltar que tais oficinas também terão em seu
escopo o treinamento da equipe de operação da CESAMA, no que se refere a aspectos operacionais,
tratamento e avaliação crítica de dados associados às fases líquida e sólida.
A equipe executora do projeto será composta por gestores e operadores da CESAMA, dois professores
permanentes do Depto. de Eng. Sanitária e Ambiental (ESA) da UFJF (Profs. Edgard Henrique Oliveira Dias e
Emanuel Manfred Freire Brandt), um doutor em saneamento (Eng. Paulo Gustavo Sertório de Almeida), dois
alunos de graduação dos cursos de Eng. Ambiental e Sanitária e Eng. Civil da UFJF e dois técnicos em
química ou áreas afins.
As atividades do projeto serão organizadas para a realização em 24 meses: formação da equipe de trabalho e
análise técnica dos projetos básico e executivo da ETE com proposição de possíveis adequações;
acompanhamento da partida da ETE; acompanhamento da ETE no transcurso de aproximadamente 18
meses em operação plena; elaboração de relatório final e realização de oficinas, considerando também a
divulgação dos resultados.
Os principais resultados esperados com a execução do projeto de extensão sob a perspectiva de



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

benefícios para a ETE União-Indústria são:
-Implementação de ações de prevenção e controle efetivos para a operação adequada do sistema de
tratamento do esgoto, evitando o surgimento de futuros problemas operacionais de difícil solução;
-Estabelecimento de rotina operacional da ETE por meio da avaliação crítica de procedimentos, capacitação e
treinamento de operadores;
-Padronização de métodos analíticos para o monitoramento laboratorial da ETE.
-Atendimento de metas do PRODES/ANA.
Os resultados esperados em termos da formação de recursos humanos são:
-Troca de efetiva de experiências entre os professores e alunos da UFJF, e colaboradores da CESAMA que
virão a constituir a equipe;
-Atuação efetiva na formação de operadores, técnicos, bem como de alunos de graduação por meio da
exposição prática de aspectos usualmente experimentados em sistemas de escala plena.
Os impactos positivos sociais e ambientais esperados a partir da cooperação técnica são:
-Implementação de estratégias para manter consistente as melhorias de saneamento no município de Juiz de
Fora, bem como a qualidade ambiental na bacia hidrográfica do rio Paraibuna;
-Manutenção sistemática do impacto positivo na melhoria da saúde e qualidade de vida de cidadãos.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

A ciência que fazemos: desmistificar a ciência promovendo visitas de pesquisadores a escolas de Juiz de
Fora

Bárbara Bastos De Lima Duque

Coordenação de Divulgação Científica

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Resumo

O projeto prevê apresentar o conhecimento científico produzido pela Universidade Federal de Juiz de Fora
aos alunos de escolas públicas (prioritariamente) e privadas de Juiz de Fora. Desta forma, objetivamos reduzir
a distância entre os estudantes do ensino fundamental e médio e a ciência produzida na UFJF. Com o fluxo
gerenciado pela Diretoria de Imagem Institucional, a iniciativa prevê a organização de visitas de
pesquisadores da UFJF às escolas para que, desta forma, o cientista possa conversar com os alunos de
forma horizontalizada. Esses encontros consistem em uma apresentação inicial para: relatar a experiência de
vida do pesquisador, com foco na trajetória acadêmica, mostrando o que fez e como se tornou um cientista;
apresentar elementos da pesquisa, relacionando com o cotidiano do cidadão e mostrando os benefícios do
estudo para a sociedade; apresentar a perspectiva de que a UFJF possui diferentes linhas e programas de
pesquisa com potencial de adequação a diferentes perfis. Em um segundo momento, como forma de provocar
uma interação com a plateia, o pesquisador questiona a respeito da visão que os alunos têm do cientista e da
ciência, para possibilitar desmistificação dos estereótipos, com o intuito de motivar, induzindo à identificação,
mostrando o quão tangível é a participação desses alunos na vida acadêmica, desde consumidores a
produtores de conhecimento (aluno e pesquisador).
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Diálogos Filosofia e Teatro - Nietzsche e Sartre

Luciano Donizetti Da Silva

DEPTO DE FILOSOFIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Apesar da importância (e urgência) dos temas existenciais, a filosofia permanece restrita aos ambientes
'especializados' da UFJF (ICH); visando mudar essa situação, esse projeto propõe a ampliação do espaço de
abrangência filosófica a partir de sua união ao teatro. É inegável o interesse despertado no público geral pela
arte, sobretudo cênica; servindo-se dessa estratégia, esse projeto visa explorar as 'vizinhanças comunicantes'
entre essas duas áreas do conhecimento humano. Para tanto, serão trabalhados temas existenciais da
filosofia nietzscheana associados à leitura dramática de tragédias gregas, conforme o trabalho do filósofo
presente em 'O nascimento da Tragédia' associado à Trilogia Tebana (Sófocles) e à Oréstia (Ésquilo); e,
temas existencialistas sartrianos a partir de suas peças de teatro (Huis Clos, As Moscas, Os sequestrados de
Altona, O Diabo e o bom Deus). As reuniões, observando-se a proposta metodológica (fenomenologia), serão
organizadas em blocos temáticos para um trabalho de aproximadamente dois meses cada um (serão nove
temas, totalizando 18 meses de atividades), e serão realizadas no ICH (sala a definir); por ser um projeto
aberto, almeja-se alcançar tanto a comunidade acadêmica quanto extra acadêmica, não importa, que se
interesse pela temática filosófica.
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Produção artesanal de alimentos: pilar para o desenvolvimento e estruturação das feiras livres de Governador
Valadares, MG

Michele Correa Bertoldi

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As feiras livres constituem um mecanismo importante de comercialização de uma grande variedade de
alimentos, absorvendo principalmente produtos alimentícios fabricados artesanalmente. Governador
Valadares conta atualmente com nove feiras livres no município, que contribuem para o desenvolvimento
socioeconômico e inserção social de muitas famílias, principalmente agricultores familiares. Entretanto,
problemas relacionados à qualidade e segurança alimentar de alimentos comercializados, particularmente
alimentos artesanais são motivo de preocupação do ponto vista de saúde pública. O objetivo principal deste
estudo é desenvolver ações de capacitação e orientação com os feirantes produtores de alimentos artesanais
em Governador Valadares, MG, focando em suas demandas, necessidades e interesses, com foco na
promoção da segurança alimentar e qualidade dos produtos comercializados. Para identificar as principais
necessidades, demandas, motivações e dificuldades dos feirantes em relação à oferta de alimentos artesanais
nas feiras livres, por pesquisa qualitativa, utilizando a técnica de grupo focal, com três grupos de oito
produtores artesanais de atividades diversificadas (licores, conservas vegetais e geleias e doces em
compota). Os dados serão coletados mediante anotações e gravações durante as sessões. Os produtores
serão capacitados em se tratando das boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos artesanais.
Serão ministradas aulas expositivas, em salas de aulas onde ocorrem as atividades da Universidade Federal
de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, com foco nas necessidades identificadas pela pesquisa
qualitativa. O conhecimento das necessidades e dificuldades dos feirantes que fabricam estes produtos
poderá determinar diretrizes futuras para políticas públicas e orientar cursos de capacitação voltados à
melhoria da qualidade sensorial e sanitária dos produtos ofertados, impulsionando as vendas nas feiras livres
do município, de modo a fortalecer o comércio local e proporcionar o acesso ao trabalho na própria localidade,
com conseqüente aumento da renda dos feirantes e valorização da culinária típica. Interessados favor
contatar a coordenadora do projeto pelo email: michele.bertoldi@ufjf.edu.br.
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Coordenador(a)
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Implementação das Ações de Educação Ambiental no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de
Fora

Gustavo Taboada Soldati

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O presente documento, orientado pelo o Projeto Político Pedagógico de Educação Ambiental do Jardim
Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (PppEA), estrutura três eixos de Educação Ambiental,
pensados para a abertura emergencial deste equipamento. O eixo “Plano de Visitação” categoriza e explicita
uma dinâmica institucional de visitação para os públicos escolares e espontâneo, pormenorizando cinco
possíveis itinerários de visitação. O eixo “Laboratório Casa Sustentável” descreve a importância pedagógica e
ambiental de um equipamentos do Jardim Botânico que já se encontra pronto para visitação. O eixo
“Formação de Educadores Ambientais” apresenta as diretrizes e organização de um “Curso de Formação em
Educação Ambiental”, previsto para ser oferecido aos monitores que conduzirão a visita e aos professores e
professoras do ensino público e privado interessados. Este projeto é uma demanda institucional da
Universidade Federal de Juiz de Fora, através de sua Pró-reitoria de Extensão
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Título da atividade

Coordenador(a)
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Unidade

Proposta Técnica para ações de apoio à implantação da Política Municipal de Arborização Urbana (PMAU) do
município de Juiz de Fora

Fabricio Alvim Carvalho

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A presente proposta de extensão tem por objetivo fomentar ações de apoio à implantação da Política
Municipal de Arborização Urbana (PMAU) do município de Juiz de Fora. Busca-se através deste instrumento
seguir na construção dialeticamente de mecanismos capazes de equacionar problemas socioambientais,
tendo como referência a vegetação urbana do município de Juiz de Fora, enquanto plataforma de educação
ambiental e desenvolvimento local. Especificamente, busca-se o envolvimento de alunos, professores e
sociedade em geral no diagnóstico da arborização urbana de Juiz de Fora, considerando suas realidades. São
atores da presente proposta, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Prefeitura de Juiz de Fora e a
sociedade civil como um todo. 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 em diferentes avenidas e praças do
município, e fragmentos florestais adjacentes, como do Campus da UFJF, Jardim Botânico, Parque da
Lajinha, Museu Mariano Procópio, Reserva Biológica de Poço D’antas, dentre outras. A execução das
atividades propostas do projeto irão subsidiar técnica e socialmente a implantação da Política Municipal de
Arborização Urbana (PMAU) do município de Juiz de Fora, de forma a otimizar a qualidade de vida da
população 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 e acadêmica, em um
processo pedagógico e emancipatório.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável e mudança comportamental

Lourival Batista De Oliveira Junior

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O objetivo do projeto de extensão em pauta é a disseminação e o estímulo à implantação da Agenda 2030
das Nações Unidas em Juiz de Fora e Região. A Metodologia
A metodologia aborda o desafio de atuar na disseminação e implementação da Agenda 2030. e abrange tanto
o nível individual quanto o social/sistêmico. É apresentada no formato de um livro “The Bookinho” que
funciona como modelo para workshops e procura promover reflexão individual, interação social e um processo
criativo para delinear ações a serem implementadas na vida cotidiana. Está dividida em três partes:  Parte 1:
Reflexão, Parte 2: Interação e Parte 3: Ação.
Na parte de ação a metodologia é composta por cinco estágios.  Abaixo, os estágios do processo de Design
Thinking:
 a)	Empatia: Fase em que os participantes adquirem compreensão empática do problema que estão tentando
resolver; b)	Definir: Analise das observações da fase de empatia e definição de uma declaração de problema;
c)	Ideação: Reflexão “fora da caixa” para identificar soluções para o problema; d)	Protótipo: Produção de uma
versão barata e de pequena escala do seu produto final, que incorpore soluções para o problema; e e)	Teste:
Refinamento, revisão e ajuste do produto final para oferecer a melhor solução possível centrada no usuário.
O público alvo:  Não existe restrição em relação as características socioeconômicas, culturais ou políticas dos
beneficiários. Os beneficiários serão a comunidade em geral, jovens, idosos, estudantes, educadores,
pesquisadores, ativistas, empreendedores, etc. A única ressalva refere-se a faixa etária, a metodologia está
disponível para 14 anos e mais.
Local de realização: As oficinas serão realizadas nas dependências da faculdade de economia.
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O Laboratório de Antropologia Visual (LAVIDOC) e a Multiplicação de Olhares na Comunidade de Santa
Cândida em Juiz de Fora

Carlos Francisco Perez Reyna

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

Este projeto de Extensão Demanda Espontânea tem por objetivo estabelecer uma alternativa de ensino da
universidade com as comunidades e/ou bairros de Juiz de Fora. Nesse sentido, a equipe do Laboratório de
Antropologia Visual e Documentário (LAVIDOC) (www.ufjf.br/lavidoc), vinculado ao Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais e ao curso de Cinema e Audiovisual do IAD pretende levar, neste primeiro
estágio, à comunidade de Santa Cândida, especificamente à Escola Municipal de Santa Cândida, o ensino e a
prática da linguagem audiovisual documentária. A partir disso, eles, de uma perspectiva interna
(autoetonografia), possam apresentam sua comunidade, seu cotidiano, sua história, suas festas e rituais,
como também seus movimentos e problemas sociais. Posteriormente, baseado nos resultados estabelecer
debates e diálogos para a reconstrução de suas identidades locais.
Email: creynna@gmail.com
http://www.ufjf.br/lavidoc/
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Programa Saúde na Escola (PSE): Ações de promoção da saúde na infância e na adolescência

Eliane Rodrigues De Faria

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A infância e adolescência são períodos caracterizados por vulnerabilidade biológica e social, devido ao rápido
crescimento e imaturidade fisiológica e imunológica, em que os mesmos estão em constante transformação.
Por isso é inegável que são fases de grandes demandas que requerem prioridade na assistência, em que a
educação alimentar e nutricional é essencial neste período da vida e deve se ocupar em melhorar os hábitos
alimentares e estilo de vida. Desta forma, o objetivo deste projeto é promover hábitos alimentares e estilo de
vida saudáveis, através de ações diagnósticas e educativas no âmbito escolar, envolvendo os diversos atores
sociais compreendidos neste espaço (escolares, pais/responsáveis e funcionários). Este projeto é vinculado
ao Programa Saúde na Escola (PSE), sendo realizado em escolas municipais de regiões de maior
vulnerabilidade de Juiz de Fora-MG. Serão realizadas ações de educação alimentar e nutricional com crianças
e adolescentes entre 3 a 16 anos, de ambos os sexos, além dos seus pais/responsáveis e funcionários das
escolas. Dentre as atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes, encontram-se realização do
diagnóstico nutricional, ações de educação alimentar e nutricional nas salas de aula, elaboração de jogos,
teatros e fantoches, apresentação de vídeos, distribuição de cartilhas e folders com conteúdos diversificados,
atividades utilizando réplicas de alimentos, oficinas culinárias, com orientações e materiais lúdicos, com o
objetivo de promover práticas alimentares saudáveis neste grupo. Serão desenvolvidos com os
pais/responsáveis, palestras e grupo de discussão com temas relacionados à alimentação e nutrição e
demonstração prática do teor de sal, açúcar e gordura nos alimentos. Por último, será realizado treinamento
dos manipuladores de alimentos, responsáveis pela alimentação escolar. As estratégias utilizadas nas
intervenções têm o propósito de serem mais didáticas para facilitar o entendimento do público alvo e espera-
se que através destas ações haja melhora dos hábitos alimentares, e com isso prevenção de doenças na vida
atual e futura deste grupo populacional.
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Psicologia Comunitária em Contextos Rurais (Grupo Marcus Matraga)

Telmo Mota Ronzani

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente projeto de extensão é caraterizado por uma ação de Psicologia Comunitária em contextos rurais,
mais especificamente com o objetivo de desenvolver uma ação participativa vinculada aos setores diversos
setores do Assentamento Denis Gonçalves, no município de Goianá-M, vinculado ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Conta com outros parceiros, em especial o Projeto Doa Som. todo o
projeto tem a característica de implementação de metodologias de ação, intervenção e avaliação
participativas, com o foco em grupos e comunidade. Algumas ações previstas são o desenvolvimento de
grupos voltados para jovens e mulheres assentadas e o fortalecimento e desenvolvimento de ações de saúde
comunitária, junto ao setor de saúde do MST.
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Prevenção do tabagismo em estudantes de 12 a 17 anos nas escolas públicas de Juiz de Fora:
implementação local do programa Education Against Tobacco-Brazil (EAT)

Isabel Cristina Goncalves Leite

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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Ensino de Primeiros Socorros na Educação Básica

Fabio Da Costa Carbogim

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Os primeiros socorros (PS) às vítimas acometidas por mal súbito ou acidentes, quando prestados de forma
eficaz, influenciam diretamente o prognóstico e a sobrevida do paciente. Trata-se dos procedimentos iniciais
realizados no local do evento, por tempo determinado, até abordagem mais complexa em um serviço de
saúde. Essas intervenções por serem básicas, podem ser realizadas por leigos. Porém, antes de qualquer
intervenção, é preponderante a avaliação das condições que ameaçam a vida, inclusive a do provedor de
cuidados que deverá avaliar o cenário em que ocorre a emergência. Depois da primeira avaliação, atuar com
agilidade, segurança e destreza repercute positivamente em situações como trauma, hemorragia, síncope,
crise convulsiva, engasgo, parada cardiorrespiratória e outras situações críticas. Dessa forma, o projeto tem
por objetivo ofertar o ensino de primeiros socorros a professores, funcionários e estudantes da educação
básica da Escola Estadual Henrique Burnier (CAIXA ESCOLAR CORINA ERSE), Juiz de Fora, Minas Gerais.
A abordagem será mediada por metodologias ativas, com prática em manequins, realizada pelo professor
junto a estudantes de graduação (bolsistas e voluntários) e mestrandos do programa de pós-graduação em
enfermagem. As abordagens serão semanais, às quintas-feiras, no período da tarde, abordando temáticas de
primeiros socorros aos interessados.
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Atividade Física para Prevenção e Tratamento de Doenças Cardiometabólicas - 'Atividade Física e Saúde
Cardiometabólica'

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo do Projeto “Atividade Física e Saúde Cardiometabólica” é estimular e dar condições para a prática
segura de atividades físicas na cidade de Governador Valadares, visando à melhora e manutenção da saúde
cardiometabólica da população. O Projeto oferecerá gratuitamente, aos frequentadores dos locais de atuação,
informações sobre exercício e saúde cardiovascular e metabólica, avaliação de risco cardiovascular para a
prática de atividade física e prescrição/orientação de exercícios físicos. O projeto contará com diferentes tipos
de intervenção: aulas de alongamento e aulas supervisionadas de exercício aeróbio e resistido (atividades
permanentes que ocorrerão 2 vezes por semana em uma das praças da cidade de Governador Valadares que
possua aparelhos para todas as idades-ATIs); avaliações do risco cardiovascular e da aptidão física,
prescrição do exercício e reavaliações; aulas temáticas e eventos especiais (eventos pontuais que ocorrerão
ao longo do ano em diferentes locais da cidade de Governador Valadares). Este projeto é desenvolvido deste
2014, ano de início do Curso de Bacharelado em Educação Física em Governador Valadares. Em 2015 foi
efetivado um convênio entre a UFJF e a Prefeitura do Governador Valadares para a sua realização (duração
total de 5 anos, ou seja, vigente até 2020 - Termo de convênio 048/2014). Assim, este pedido de renovação
está de acordo com as atividades e termos descritos no Convênio. Até o momento, o projeto já realizou
aproximadamente 30 ações de extensão na zona urbana de Governador Valadares (como feiras de saúde,
atividades práticas, palestras), contabilizando um pouco mais de 1000 atendimentos. Em relação às
atividades contínuas permanentes, o projeto já realizou mais de 130 avaliações do risco cardiovascular e de
aptidão física, aproximadamente 300 aulas supervisionadas de exercícios aeróbicos e resistidos e
aproximadamente 600 atendimentos nas aulas de alongamento (levantamento de dados realizados no início
de junho de 2018). Além disso, a partir de 2018 as ações pontuais de extensão deste projeto têm se iniciado
também na zona rural (distritos com distância de até 80 km do centro da cidade). Neste sentido, a renovação
deste projeto e a aprovação de 5 vagas para bolsistas têm real necessidade para que as atividades deste
projeto sejam mantidas junto à população de Governador Valadares. Por fim, ressalto que o presente projeto
tem fomentado trabalhos de conclusão de curso (2 defendidos e 1 em andamento), 1 dissertação de mestrado
a ser defendida em julho de 2018 (pelo Programa de Pós-graduação em Educação Física da UFJF e UFV),
cerca de 23 resumos publicados em congressos científicos e, deste 2016, tem sido campo de estágio
obrigatório para alunos do Curso de Bacharelado em Educação Física da UFJF/GV. Contato para maiores
informações sobre o projeto: andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
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MOBILIDADE URBANA INDIVIDUAL ALTERNATIVA

Carlos Eduardo Santos Maia

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto objetiva incentivar a Mobilidade Urbana Individual Alternativa (bicicleta, skate, patinetes, patins,
veículos elétricos  - segways, skates elétricos, bicicletas elétricas, etc.) na população Juizforana em geral e
entre estudantes, professores, funcionários e usuários/circulantes no espaço do campus da UFJF e do
Colégio Aplicação João XXIII , em particular, com vistas a fornecer visibilidade destas práticas de Mobilidade
Urbana individual Alternativa (MUIA) que podem, entre outros aspectos, reduzir os congestionamentos
verificados em horários  de rush nas vias públicas da cidade e no acesso ao campus, atenuar a poluição
ambiental, oferecer uma forma de lazer e melhorar a qualidade de vida de seus adeptos.
Entre as primeiras ações do projeto, serão aplicados questionários a fim de saber o que pode ser realizado na
cidade e no campus para favorecer o uso de veículos de MUIA – faixa e vias exclusivas,  bicicletários,
sinalização de trânsito, melhoria na fiscalização,  etc. - Pretende-se ainda, em termos metodológicos,  compor
grupos focais em escolas das redes municipal e estadual de ensino de determinados bairros (São Pedro,
Mariano Procópio, Morro da Glória, Centro, Santos Anjos, Botanágua, Poço Rico e Nossa Sra. de Lourdes) e
no Colégio João XXIII inquerindo como os/as jovens que estudam nestes espaços utilizam os veículos de
MUIA  e, paralelamente, divulgar práticas e normas de segurança. Com vistas a fornecer maior notoriedade
pública aos veículos de MUIA serão ainda organizadas “pedaladas” mensais, de março a julho de 2019,
partindo do campus da UFJF ou da Praça Antônio Carlos, com roteiro a ser definido oportunamente.
Dúvidas e maiores esclarecimentos sobre o projeto. Procurar o Prof. Carlos Maia, DEGEO/ICH na sala da
coordenação do curso de Geografia às Terças-feiras, das 10 às 16 horas.
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Temas contemporâneos para as adolescências

Anderson Ferrari

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O objetivo é desenvolver debates com jovens do oitavo e do nono ano do Ensino Fundamental da Escola
Municipal Antônio Faustino da Silva a partir da definição de temáticas que eles e elas irão propor como de
interesse do grupo. O pressuposto é que há um currículo presente nas escolas que parte dos alunos e alunas
nos seus diferentes interesses e que nem sempre é privilegiado pela escola. Incentivando o protagonismo
destes jovens queremos oportunizar um momento de problematização das nossas formas de ser e estar no
mundo. Para isso vamos assumir a metodologia da problematização, baseada na perspectiva foucaultiana,
como aquele que parte da história do pensamento para colocar sob suspeita nossas formas de pensar e agir.
No que concerne aos procedimentos metodológicos, a proposta está organizada em quatro fases. A primeira
aquela em que alunos e alunas irão definir coletivamente os 15 temas de interesse para 15 encontros (um a
cada semana) em cada semestre do ano letivo. A segunda é a preparação do debate a partir da definição de
duplas ou grupos entre os/as jovens que ficarão responsáveis por preparar a condução dos debates (jovens
falando para jovens). A terceira etapa é o debate em si, em que vamos problematizar, investindo mais nos
questionamentos do que nas certezas. A última será aquela em que iremos discutir entre os bolsistas e o
grupo de pesquisa, as definições das temáticas, assim como o desenvolvimento das ações para construir
conhecimentos sobre a relação dos jovens com a escola a partir dos seus interesses, a proposição de um
currículo que esteja embasado na curiosidade e seus reflexos no cotidiano escolar e a constituição dos jovens
a partir do debate no contexto escolar.
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ACESSO À JUSTIÇA NO CONTEXTO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS

Jean Filipe Domingos Ramos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Mario Cirio Nogueira

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

INTRODUÇÃO: Na Estratégia de Saúde da Família os profissionais de saúde estão em posição privilegiada
para promover saúde, prevenir e controlar doenças e ter um conhecimento aprofundado dos determinantes do
processo saúde-doença na população.
OBJETIVOS: Promover uma experiência em saúde da família aos alunos através da integração
ensino/serviço. Inserção dos acadêmicos nos cenários reais de prática, estimulando abordagem multi e
interdisciplinar em ações individuais e coletivas, desta forma contribuindo para o diagnóstico de saúde das
comunidades, a prevenção e o controle doenças e a promoção da saúde.
METODOLOGIA: Nas unidades básicas de saúde os alunos irão 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; participar de ações de prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde. Ao
longo do projeto ocorrerá uma educação continuada, com reuniões científicas mensais sobre temas
pertinentes à saúde da família, com profissionais convidados, e ao final do projeto será organizado um
congresso sobre saúde da família.
RESULTADOS: Desenvolvimento de habilidades e atitudes para promover o trabalho interdisciplinar em
saúde da família, o conhecimento e respeito sobre as competências específicas dos vários profissionais da
atenção básica e as responsabilidades comuns a toda a equipe; fortalecimento das ações de prevenção e
controle de doenças e de promoção da saúde nas comunidades.
CONCLUSÃO: Este projeto contribui para um olhar abrangente do paciente, do processo do adoecer e das
intervenções multiprofissionais em saúde, suprindo carências na formação profissional dos vários cursos da
área da saúde envolvidos. As atividades dos alunos nas unidades básicas de saúde contribuem para o
fortalecimento das ações de prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde nas comunidades.
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COMIDA, ARTE E ATIVIDADES LÚDICAS

Ana Claudia Peres Rodrigues

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

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 será 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 atividades. São abordados textos literários com temática sobre
alimentos, hábitos alimentares e cultura, que 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. É enfatizado durante a realização das receitas as modificações nos aspectos visual,
olfativo e tátil dos alimentos até a sua transformação em outro produto. Na elaboração do caderno de
atividades os alunos são incentivados a relatar suas experiências durante as atividades realizadas,
escreverem 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.
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Dinamização do ensino de Ciências e Zoologia: integração escolas-DZOO através de visitas orientadas e
modelos facilitadores

Mariana Fonseca Rossi

DEPTO DE ZOOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto destina-se a receber alunos do ensino fundamental e me´dio, das escolas da rede pu´blica e
particular, de Juiz de Fora e regia~o, para explanac¸a~o sobre os a grupos animais e suas peculiaridades no
que se refere as suas caracteri´sticas morfolo´gicas, comportamentais, preservac¸a~o e importa^ncia. As
visitas orientadas ocorrem todas as sextas-feiras, de 13 a`s 15 horas, nos laborato´rios do Departamento de
Zoologia ou podem ser agendadas segundo a solicitac¸a~o do professor. Sa~o realizadas palestras e jogos
interativos que facilitam o ensino forma lu´dica.
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Detecção de agentes zoonóticos e riscos potenciais para a sua ocorrência, percepção dos envolvidos e
implantação de processo de educação continuada no sistema produtivo do queijo artesanal

Fabiola Fonseca Angelo

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Os Queijos Minas Artesanais (QMA) são produzidos historicamente a partir de leite cru e foram reconhecidos
recentemente como patrimônio histórico imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional. Sua produção de forma segura à saúde do consumidor ainda é um desafio atualmente
apresentado aos produtores, ao poder público e legisladores, bem como aos extensionistas. Na atualidade,
sua produção e comercialização é permitida por órgãos oficiais, mas, tanto o Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA) como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a EMATER possuem dúvidas
sobre: quais os patógenos mais frequentemente encontrados nos QMA; se a sua contaminação acontece
mais no processo de produção e obtenção do leite (rebanho) ou durante a própria fabricação; os principais
fatores de risco para presença desses patógenos e quais os principais pontos críticos de controle (PPCs)
devem ser focados por programas de boas práticas agropecuárias (BPA) e de fabricação (BPF) para a
produção de um QMA seguro.  O objetivo do projeto é solucionar as lacunas ainda existentes quanto a
produção de QMA seguro e colaborar com os produtores para que os mesmos garantam a inocuidade dos
seus produtos, podendo com isso, ampliar o mercado consumidor para outros estados. Além disso, os
conhecimentos obtidos poderão ser também aplicados na confecção de manuais de BPA e BPF e cursos
direcionados a multiplicadores e extensionistas, de forma a controlar possíveis patógenos detectados e tornar
o QMA mais seguro ao consumidor.
Os resultados serão obtidos a partir de entrevistas realizadas com os produtores a fim de identificar os
maiores entraves na produção de QMA de qualidade, a partir de pesquisas quantitativas dos seguintes
patógenos: Coliformes, mesófilos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus (e toxinas), Salmonella sp., Listeria
monocytogenes, Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, Mycobacterium bovis, Brucella spp.,
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP), Campylobacter jejuni e Coxiella burnetii e por meio de
visitas “In loco” para identificar os pontos críticos de controle (PCCs) desde a obtenção do leite até a produção
de queijo de qualidade e orientação quanto às boas práticas agropecuárias (BPA), para prevenir e controlar as
doenças do rebanho bovino que influenciam na qualidade do produto. Um total de 30 produtores pertencentes
aos seguintes municípios serão selecionados para este projeto: Barbacena, Lavras e São João Del Rei,
localizados no Campo das Vertentes; Juiz de Fora, Matias Barbosa e Santos Dumont, localizados na Zona da
Mata Mineira; Bambuí e Vargem Bonita, localizados na Região da Serra da Canastra e Serra Azul de Minas e
Serro, localizados na região do Serro. As entrevistas, identificação dos PCCs e coletas das amostras serão
realizadas em visitas às propriedades, durante todo o período de execução do projeto. As análises para a
identificação dos patógenos ocorrerão concomitantemente às coletas das amostras e serão realizadas
durante o horário de trabalho da equipe (8:00 às 17:00 hs) nos laboratórios de Análise de Alimentos e Águas
da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), Instituto Federal
Sudeste (IFSudeste) e Embrapa Gado de Leite em parceria com LANAGRO/MAPA e Fiocruz.
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COMSEA, O QUE É?

Ana Claudia Peres Rodrigues

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto pretende é dar visibilidade ao COMSEA-Juiz de Fora. Um espaço importante para a produção de
políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Para isso, serão realizados levantamento do
conteúdo de documentos e atas produzidos pelo COMSEA/JF elo resgate da memória dos conselheiros, e
também atividades de capacitação dos conselheiros, formando um acervo sobre políticas públicas em SAN no
município de Juiz de Fora. Preservar a história da construção do COMSEA/JF nas narrativas de seus
conselheiros é uma possibilidade de democratização das ações do COMSEA/JF e consequentemente do
empoderamento dos seus participantes. Nesse contexto e, considerando o COMSEA/JF um im¬portante
instrumento de promoção da SAN, este projeto tem por objetivos fornecer capacitação aos conselheiros e
criar um espaço vivo de produção de novas definições e práticas de segurança alimentar e nutricional do
município de Juiz de Fora.
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NUTRIÇÃO, SAÚDE E CULINÁRIA NA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO BAIRRO CIDADE
DO SOL

Ana Livia De Oliveira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O ato de alimentar é uma das práticas mais frequentes da vida de qualquer pessoa e o quão mais saudável e
prazeroso conseguirmos tornar esse hábito, mais saudáveis se tornarão nossas comunidades. Tornar os
usuários do Sistema Único de Saúde menos vulneráveis à degradação atual dos alimentos devido aos
pesados investimentos da indústria alimentícia mundial que tem focado em vender alimentos hipercalóricos e
ultraprocessados para populações de baixa renda do mundo inteiro contribuindo na epidemia de doenças
crônicas atual. A má alimentação e as doenças decorrentes dela não vão se resolver nos ambulatórios
especializados e hospitais. As estratégias mais efetivas e já comprovadas se dão em nível governamental e
via taxação. Do ponto de vista individual de pessoas e comunidades, a Atenção Primária à Saúde é a porta de
entrada e centro de comunicação do sistema, responsável por resolver, pelo menos, 85% de todos os
problemas de saúde. Esse cenário exige, dentro de tantas outras mudanças, o fortalecimento da atenção
primária à saúde que é o primeiro contato da população dentro do sistema de saúde, onde os profissionais
devem incorporar uma visão ampla que considere as condições de vida e o contexto sociocultural das
pessoas na manifestação do processo saúde-doença. Nesse sentido, as ações de alimentação e nutrição têm
papel fundamental  e deve -se buscar realizá-las de forma transversal às demais ações. Mas em geral, ações
rotineiras de educação alimentar e nutricional e de implementação de estratégias clínico-assistenciais e
técnico pedagógicas que ampliem a resolutividade da atenção nutricional nas unidades de atenção primária à
saúde permanecem um desafio. O objetivo deste projeto é  desenvolver ações de alimentação e nutrição com
usuários da UAPS do Bairro Cidade do Sol. A metodologia será desenvolvida por meio de ações de educação
alimentar e nutricional e oficinas culinárias.Este projeto de extensão se  insere diante da necessidade de
enfrentamento da complexa situação alimentar e nutricional da população brasileira e considerando o papel
da alimentação como fator de risco para o desenvolvimento de doenças bem como promotora de saúde,
incluindo o reconhecimento da alimentação como prática social.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ATENDIMENTO E TRATAMENTO A PACIENTES COM DEFORMIDADES DENTOFACIAIS

Eduardo Stehling Urbano

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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.
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A atuação do enfermeiro no ambulatório de Transplante Renal: salas de espera e consulta de enfermagem

Aline Rios Freitas De Almeida

SETOR DE CIRURGIA             /HOSP UNIV

DIRECAO CLINICA            / HOSP UNIV

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.
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Mitos e fatos sobre o leite: um olhar da ciência para o diálogo e o esclarecimento à sociedade

Paulo Henrique Fonseca Da Silva

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto vem ao encontro da necessidade de desmistificar mitos e fatos sobre o consumo de leite e
derivados os quais vem sendo divulgado amplamente pela mídia. As informações não verídicas sobre o
consumo de leite têm sido divulgadas sem respaldo científico. Esta proposta apresenta como interface para
comunicação com a sociedade a plataforma NUVLAC. É uma plataforma online já existente, que tem como
objetivo valorizar o consumo de leite e seus derivados para a saúde humana.  Participam da plataforma
acadêmicos, médicos, nutricionistas, profissionais de saúde e da área de alimentos, pesquisadores,
estudantes, associações, empresas do setor alimentício e público em geral. O objetivo do projeto é gerar
conteúdo para a plataforma de forma a dialogar com a sociedade desmistificando mitos sobre os benefícios
do consumo de leite e seus derivados e elucidando fatos em prol da saúde da sociedade. Serão utilizados
textos de linguagem informal para melhor entendimento por parte dos consumidores bem como vídeos que
atualmente vêm sendo demandados por diferentes faixas etárias via redes sociais, os quais são entendidos
pela área de comunicação como uma forma acessível e de grande interesse como forma de divulgação.
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Abordagem sobre a importância de se reconhecer os sintomas de uma síndrome coronariana aguda:
conscientização e orientação dos pacientes e seus acompanhantes

Maria Augusta De Mendonça Lima

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Sabe-se que o intervalo de tempo entre o início dos sintomas da SCACSST e a chegada ao primeiro
atendimento médico é fundamental para interrupção do processo de isquemia/necrose miocárdica e
consequente morbimortalidade. Estudos mostram que o reconhecimento dos sintomas pelo paciente e a
decisão de procurar o serviço de saúde é inaceitavelmente alargado em nosso meio. Assim, é de grande
relevância reduzir o tempo entre o início dos sintomas de dor torácica até o tratamento efetivo (delta T),
restaurando a perfusão miocárdica. No intuito de reduzir o delta T, o presente projeto consiste em realizar
educação em saúde para os usuários e acompanhantes do serviço de Cardiologia do Hospital Universitário
Santa Catarina da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-SC/UFJF), nos ambulatórios do Hospital
Universitário Dom Bosco da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-CAS/UFJF), no PAM Marechal e em
diversas Unidades de Atendimento Primário em Saúde (UAPS), através de Salas de Espera, com a
ministração de palestras e distribuição de panfletos informativos sobre como reconhecer os sintomas de
SCACSST e orientações de como buscar atendimento. Espera-se que os usuários dos serviços acima
descritos, acompanhantes e profissionais da saúde que trabalham nesses locais sejam conscientizados e que,
consequentemente, haja redução no tempo entre início dos sintomas e o primeiro atendimento e otimização
do tratamento.
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MOSAICO, A CIDADE SE VÊ NA TV

Marcio De Oliveira Guerra

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

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, na
TVE Juiz de Fora e também nas plataformas de vídeo, recebendo elogios e sendo premiado no Intercom
Nacional de 2015, como o melhor programa produzido por uma Faculdade de Comunicação Social no país. 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.O Mosaico também foi transformado em livros (duas edições impressas e outra já na gráfica) que
são distribuídos em bibliotecas e escolas, oferecendo mais informação sobre Juiz de Fora para estudantes e
pesquisadores.
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A MEMÓRIA DA UFJF

Marcio De Oliveira Guerra

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O projeto Memoria da UFJF reúne depoimentos de professores (atuais e aposentados), técnicos
administrativos em educação (atuais e aposentados) e ex-alunos que, através de gravação de entrevistas,
fazem o registro da historia 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 historia de uma das mais importantes instituições de ensino superior do pais. As gravações e
edições são feitas na Produtora de Multimeios da Faculdade de Comunicação, que funciona de 7 as 19 horas.
Contato pelo telefone 21023680. A relação de pessoas já entrevistadas esta disponibilizada no site
multimeios.ufjf.br.
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PRODUTORA DE NOTÍCIAS

Giovani Duarte Verazzani

SEC DA FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

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 não 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.
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Ocupando os espaços e construindo o amanhã

Luciana Goncalves Pereira De Paula

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O presente projeto de extensão se constitui através da realização 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, o conhecimento e/ou aprofundamento de
conceitos relacionados às realidades vivenciadas por esses jovens e adolescentes, possibilitando aos
participantes do projeto, a percepção de que podem ser protagonistas de suas vidas. Para isso, o trabalho é
desenvolvido por meio de oficinas de educação popular, utilizando as várias formas de expressão artística
(filmes, músicas, poesia, teatro, entre outras) como elemento provocador das discussões realizadas. Tais
discussões se constroem 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.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

RÁDIO UNIVERSITÁRIA

Giovani Duarte Verazzani

SEC DA FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

A Rádio Universitária da Faculdade de Comunicação da UFJF tem sua programação veiculada de 7 as 22
horas, de segunda a sexta-feira. Apresenta programação de informação, comunitária, prestação de serviço e
diversional. Pode ser sintonizada pela frequência 104,9 (FM) ou pela internet www.radio.ufjf.br . O telefone
para contato e o 2102-3610. No site, os interessados conhecem a programação e tudo mais sobre a emissora,
como promoções e detalhamento dos programas. A Rádio oferece oportunidade de participação da
comunidade universitária como um todo e do publico externo com participação nos programas.
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Cinema em Foco

Alessandra Souza Melett Brum

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

Cinema em Foco é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa CPCine – História, Estética e Narrativas em
Cinema e Audiovisual desenvolvido pelos professores do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual e
do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design. É um evento
permanente de cinema, realizado em um único dia e bimestralmente, voltado para a exibição de filmes
brasileiros e debates com realizadores, pesquisadores, atores e técnicos em cinema e audiovisual, sempre a
partir de um tema específico da área. O Cinema em Foco conta com o apoio do Museu de Arte Murilo Mendes
(MAMM).
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Cineclube Movimento

Alessandra Souza Melett Brum

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

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.
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Projeto Semente: Acolhendo e ressignificando o atendimento a saúde das mulheres (heterossexuais,
bissexuais, e lésbicas) com HIV

Zuleyce Maria Lessa Pacheco

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Os canceres mais incidentes na população feminina são os canceres de Colo de Útero e de Mama. Mulheres
que convivem com o HIV/Aids buscam menos os serviços de atenção primária à saúde para realizarem o
exame para rastreamento do Câncer de Colo de Útero e de Mama, tal desigualdade de acesso também se faz
presente entre as lésbicas e bissexuais, os principais motivos apontados na literatura são o medo de terem
expostas o segredo de serem portadoras do HIV e a forma como estas mulheres são atendidas incluindo o
desrespeito a sua identidade de gênero. Os objetivos deste projeto são: Realizar a consulta de enfermagem à
mulher (heterossexuais, bissexuais, e lésbicas) um modelo de atendimento à mulher com HIV, que promova a
interlocução do saber científico com o popular, visando tanto à detecção precoce/rastreamento controle do
Câncer de Colo de Útero e de Mama; 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;
Desenvolver um grupo de autoajuda de saúde mental que seja um espaço dialógico aberto para estas
mulheres (heterossexuais, bissexuais, e lésbicas), 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 do município de Juiz de Fora. As
participantes serão mulheres com HIV (heterossexuais, bissexuais e lésbicas), 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 agosto de 2018 e terão o prazo de
dezoito meses para transcorrer, são elas: salas de espera, consulta de enfermagem ginecólogica, práticas
educativas de Direitos Sexuais e Reprodutivos, grupo de autoajuda e Dia de Convivência, estando aberto a
outras ações que poderão surgir a partir das demandas das participantes. Desta forma espera-se proporcionar
aos acadêmicos envolvidos 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. Além disso, esperamos
que esta extensão, articulada com o ensino, resulte em pesquisas científicas.
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CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL HOSPITALAR

Eduardo Stehling Urbano

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Projeto de Extensão em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial hospitalar é uma atividade que tem
como objetivo proporcionar aos seus participantes um maior conhecimento teórico e prático sobre os
principais temas desta especialidade, além de estender aos mesmos, as condições de treinamento da prática
cirúrgica e oferecer aos pacientes do hospital Universitário da UFJF  atendimento  especializado em cirurgia
bucal e traumatologia. O projeto de extensão contará com um total de 04 alunos do curso de graduação. Cada
aluno de extensão possuirá atribuições diferenciadas, sempre acompanhado por um preceptor,
desempenhando atividades específicas dentro do projeto, sendo que estas apresentam um nível crescente de
complexidade, de modo que cada trimestre represente uma etapa evolutiva dentro da formação do discente.
Este Projeto de Extensão tem características peculiares, que desenvolvem em seus discentes um estrito
senso de respeito, responsabilidade e hierarquia. As atividades possibilitam aos seus participantes adquirirem
experiência na realização de cirurgias bucais, diagnóstico amparado na semiologia, análise de exames
laboratoriais e interpretação de exames de imagem além de inúmeros conhecimentos adicionais acerca das
várias áreas de atuação do especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.
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A sala de espera do ambulatório de Endocrinologia como modelo e levantamento de questionamentos para
consulta médica

Christianne Toledo De Souza Leal

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto intitulado: A sala de espera do ambulatório de  Endocrinologia como modelo e levantamento de
questionamentos para consulta médica tem como objetivo principal: Acolher e educar os pacientes na sala de
espera para consulta de especialidade. O método utilizado para acolhimento aos pacientes que serão
atendidos nos ambulatórios no HU CAS às terças feiras no período da tarde será principalmente uma
exposição do aluno (bolsista e/ou voluntário) que chegará mais cedo no dia do ambulatório, levará material
didática (cartilhas já feitas pela equipe da Dra Mônica Barros- ex 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 expor mini 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, o paciente pode demorar horas
para ser atendido devido a grande demanda da Endocrinologia.
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DOIS DEDOS DE PROSA: UMA CONTRIBUIÇÃO NA HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES
RENAIS CRÔNICOS

Bernadete Marinho Bara De Martin Gama

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O Projeto de Extensão Dois dedos de prosa: uma contribuição para a humanização no atendimento de
pacientes renais crônicos, da Faculdade de Enfermagem da UFJF, foi criado em 2000 em parceria com a
Nefroclin Ltda. Desenvolve atividades educativas e assistenciais, que visam garantir aos usuários, familiares e
acompanhantes, o acesso a informações, tornando-os capazes de atuar como sujeitos em seu processo de
saúde-doenca.  Contribui para a humanização da assistência a pacientes com insuficiência renal crônica e
para o processo de educação em serviço junto a equipe de enfermagem e multiprofissional. Oportuniza
estudo científico e vivência para os acadêmicos da UFJF, tendo em vista a formação de profissionais mais
críticos e comprometidos com a comunidade e o serviço, subsidiando as práticas de saúde. São
desenvolvidas ações do cuidado direto e indireto à clientela, palestras, dinâmicas de grupo, oficina de
sensibilização e de trabalho, salas de espera, orientações individuais e coletivas, cursos e outras modalidades
de ações educativas. Coordenação Profª. Bernadete Marinho Bara De Martin Gama,
bernadetebarag@ig.com.br.
Vicecoordenação: Profª Marluce Rodrigues Godinho, marlucerodriguesenf@gmail.com
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Grupo de Estudo sobre Gerência e Liderança em Saúde e Enfermagem na Atenção Oncológica

Maria Tereza Ramos Bahia

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Este projeto de extensão vem sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Oncológico Ltda, desde 2015.
Tem como objetivo promover 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. Alem 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.
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Adequação bucal do paciente diagnosticado com neoplasia maligna de cabeça e pescoço, visando a
reabilitação bucal, em um centro de referência de Governador Valadares - MG

Rose Mara Ortega

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Mucosite, hipossalivação, cárie de radiação e osteorradionecrose são algumas das muitas complicações
bucais resultantes da radioterapia e quimioterapia para tratamento de neoplasias malignas da região de
cabeça e pescoço. A prevenção destas complicações é muito simples e limitada a uma excelente avaliação e
resolução das necessidades odontológicas do paciente, aliada a orientações de higienização bucal,
hidratação bucal, alimentação e prevenção de infecções fúngicas e bacterianas. Em um passado recente, esta
abordagem significava a extração de todos os elementos dentários, objetivando a eliminação de focos de
infeção. Atualmente, com a melhora das terapias antineoplásicas e o aumento na sobrevida dos pacientes
diagnosticados com neoplasias malignas de cabeça e pescoço, a abordagem tem como objetivo não só a
prevenção das complicações, mas também a reabilitação bucal futura, visando uma melhora na qualidade de
vida destes pacientes. Desta forma, objetivo deste projeto é a adequação bucal dos pacientes diagnosticados
com neoplasias malignas de cabeça e pescoço buscando não só a prevenção das complicações resultantes
da terapia antineoplásica, mas também a reabilitação bucal futura para estes pacientes. Participarão do
projeto pacientes diagnosticados com neoplasias malignas de cabeça e pescoço e encaminhados para
radioterapia e/ou quimioterapia, no setor de oncologia do Hospital Bom Samaritano no município de
Governador Valadares – MG.
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Estratégias de intervenção para o envelhecimento ativo na comunidade: Interface Atividade Física e Saúde
Cardiometabólica

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O envelhecimento ativo é destacado pela Organização Mundial de Saúde como estratégia de garantia de
qualidade de vida para o idoso. Sendo assim, esforços são necessários para que a população brasileira
vivencie o processo de envelhecimento de forma ativa e inclusiva, mantendo suas atividades diárias e
condições de saúde que lhe garantam qualidade de vida. O presente projeto visa dar apoio à um Programa de
Extensão, estimulando e dando condições para a prática segura de atividade física, visando à melhora e
manutenção da saúde. O programa de extensão é intitulado “Estratégias de intervenção para o
envelhecimento ativo na comunidade: Ações em saúde do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa.” E pretende
desenvolver ações educativas para a promoção do envelhecimento ativo e saudável para indivíduos adultos e
idosos. Em relação às atividades especificas do presente projeto de extensão, ele oferecerá gratuitamente
aos idosos participantes de eventos de saúde realizados na cidade de Governador Valadares-MG atividades
pontuais de caráter educativo e prático, incluindo: informações sobre riscos e benefícios da prática de
atividade física, informações sobre as doenças cardiovasculares e metabólicas, avaliação da saúde
cardiometabólica (pressão arterial, glicemia, peso, % de gordura, altura), aulas práticas de atividade física
com diferentes características (alongamentos, exercícios aeróbicos e de resistência, atividades rítmicas e
recreativas), visando sempre à saúde. Estes eventos poderão ocorrer por demanda espontânea (solicitações
de grupos de idosos) ou por demanda ativa (através da organização e execução de feiras de saúde). Espera-
se contribuir com a qualidade do atendimento à população, por meio da detecção de condições de risco para
o envelhecimento inativo.
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Anjos de branco

Matheus Furtado De Carvalho

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

Dados epidemiológicos do Ministério da Saúde apontam que as doenças cardiovasculares são as principais
causas de óbito no país, sendo responsáveis por 20% das mortes na população com mais de 30 anos,
correspondendo, portanto, a um grave problema de saúde pública. Entende-se que, para a maioria destas
enfermidades cardíacas, a parada cardiorrespiratória precede o óbito. Por isso, destaca-se a importância de
um suporte básico de vida precoce e eficaz, por meio das manobras de ressuscitação cardiopulmonar,
almejando não só a redução das taxas de mortalidade, mas também a diminuição das sequelas neurológicas
e o melhor prognóstico das vítimas. O que poucos sabem é que essas manobras podem ser realizadas por
profissionais de diferentes níveis de formação ou até mesmo por pessoas leigas, desde que sejam treinadas
para tal função. Contudo, objetiva-se não só capacitar os estudantes de Odontologia da Universidade Federal
de Juiz de Fora e os cirurgiões-dentistas da rede pública para execução correta das manobras de suporte
básico de vida, tornando-os “anjos” protetores da vida; mas também estimulá-los a serem multiplicadores
deste conhecimento no ambiente universitário, familiar e social; além de promover uma maior integração da
equipe (alunos e profissionais) no socorrismo destes pacientes. A primeira atividade será a capacitação dos
alunos do projeto, pelo coordenador docente, por meio de estudo do material didático subsidiado pelas
diretrizes atuais da American Heart Association 2015. Após do treinamento teórico e prático, almeja-se
organizar seminários com a participação de professores convidados da Medicina e da Enfermagem sobre
temas afins às urgências e emergências médicas em Odontologia. A primeira atividade educativa deverá ser
realizada junto aos alunos de cada período do curso de Odontologia em ordem decrescente da graduação,
iniciando pelo 10º período, bem como aos docentes interessados no curso. Em seguida, com os alunos mais
calibrados e seguros, pretende-se agendar oficinas de treinamento junto aos cirurgiões dentistas da rede
pública de Juiz de Fora.
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Sorriso na melhor idade

Rodrigo Furtado De Carvalho

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Palavras-chave: Saúde bucal; Idosos; Prótese dentária
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PROJETO OLHO VIVO: APLICANDO O TESTE DE ACUIDADE VISUAL E ATIVIDADES LÚDICAS NA
PROMOÇÃO DA SAÚDE VISUAL DE CRIANÇAS

Zuleyce Maria Lessa Pacheco

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

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 e do Colégio de Aplicação João XXIII, utilizando a Escala
Optométrica de Snellen e a Escala de RAD ; Realizar o Teste e Reteste de Acuidade Visual; Detectar
precocemente o déficit visual das crianças 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  na educação infantil (crianças de três a seis
anos) e nos primeiros anos do ensino fundamental de escolas públicas do município de Juiz de Fora,
totalizando 370 alunos. O local de realização do estudo serão as escolas públicas do município de Juiz de
Fora e o Colégio de Aplicação João XXIII. 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.
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CLÍNICA DE ADOLESCENTES

Elton Geraldo De Oliveira Gois

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

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.
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Alunos com Transtorno do Espectro Autista como desencadeadores de processos formativos e inovação
pedagógica

Mylene Cristina Santiago

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O objetivo desse projeto de extensão é identificar barreiras ao processo de inclusão e elaborar estratégias
para garantir ensino de qualidade para todos, especialmente aos alunos com  transtorno do espectro autista
(TEA). Nossa fundamentação teórico-metodológica será baseada no Index para Inclusão (Booth; Aisncow,
2011), cujos autores definem o processo de inclusão como superação de barreiras à participação e à
aprendizagem e propõe três dimensões interdependentes de inclusão: culturas, políticas e práticas. A partir
dessas três dimensões buscaremos produzir, de forma colaborativa, processos de intervenções pedagógicas
em diferentes etapas e com diferentes atores da comunidade escolar (pais e alunos). Desse modo o projeto
contemplará ações voltadas para a formação de grupos de estudos, planejamentos coletivos, reunião com
pais de alunos com TEA para elaboração de planos de aprendizagem, atividades com as turmas de alunos
com TEA, entre outras. A proposta será desenvolvida em escolas públicas com a participação de professoras
da Educação Básica e licenciandas do curso de Pedagogia. As reuniões de estudo e planejamento ocorrerão
quinzenalmente nas quartas feiras, nas instalações da FACED e as atividades de intervenção pedagógica nos
espaços escolares serão agendadas com as escolas participantes.
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O ENSINO DA LÍNGUA E DA CULTURA ESTRANGEIRAS ATRAVÉS DA MÚSICA

Mayra Barbosa Guedes

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

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 29 anos, o coral já cantou:
o folclore francês e quebequense (Canadá), Paris, o Amor, a Mulher, músicas brasileiras em francês, Beatles
em francês. Ao todo, já foram cantadas e apresentadas 165 canções francesas e 214 alunos, aprendizes
desta língua na graduação em Letras da UFJF.
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Pé Diabético

Kelli Borges Dos Santos

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

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.
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Colaboração ao Conselho Municipal de habitação no desenvolvimento e controle social da Política
Habitacional de Juiz de Fora

Leticia Maria De Araujo Zambrano

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O Conselho Municipal de Habitação (CMH) é uma instância de participação popular na política habitacional da
cidade, criado pela lei n° 9.597/1999 (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 1999). Vincula-se
administrativamente à Secretaria de Planejamento, que fornece os subsídios para seu funcionamento, mas é
um ente autônomo, fiscalizador e deliberativo na formulação e implantação da política, planos e programas de
habitação para a cidade.
Este projeto visa permitir a continuidade de ações de colaboração com o CMH no planejamento e execução
da política habitacional de Juiz de Fora. O edital de extensão universitária MEC/SESu 2014 e 2016
viabilizaram o desenvolvimento de projetos que nos permitiram uma importante apoio e parceria junto à PJF e
ao o CMH e agora, com seu fim, pretende-se criar meios para a continuidade das ações.
A metodologia se ampara em pesquisas e ações realizadas por todo o Brasil, que colaboram com as políticas
habitacionais; em instrumentos de planejamento e desenvolvimento urbano aplicados em outros municípios;
bem como em métodos de mediação comunitária, para apoio às ações  de intercessão junto aos entes
públicos.
O público alvo compreende principalmente a população de baixa renda da cidade, habitante de áreas
informais ou de empreendimentos populares. Famílias com renda até três salários mínimos são os
beneficiários dos programas habitacionais de interesse social e portanto, nosso público alvo mais específico.
Porém, questões que tocam impactos de vizinhança também são alvo de nossas atenções e neste caso,
envolvem a população em geral, que acaba por receber os bônus e  ônus das políticas (ou falta delas) de
desenvolvimento urbano, entre as quais se insere a habitação.
O desenvolvimento das atividades do projeto acontecem nas instalações da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, no Núcleo de Estudos em Habitação (NEHab) e na Prefeitura de Juiz de Fora,  quando das
reuniões Plenárias, de Mesa Diretora e de Comissões do CMH. Também são realizadas visitas a campo, às
áreas da cidade que demandam ações do CMH.
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ESCOVA-AÇÃO

Luiz Eduardo De Almeida

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

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).
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Sorriso do Bem

Fabiola Galbiatti De Carvalho Carlo

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto “Sorriso do bem” visa desenvolver atividades de orientação e promoção de saúde bucal e de
atendimento odontológico preventivo-restaurador em crianças e adolescentes do Instituto Educacional
Fraternidade Cristã, localizado no bairro Altinópolis na cidade de Governador Valadares, MG. O projeto
pretende ser realizado às sextas-feiras pela manhã, no período de agosto de 2018 até dezembro de 2019. A
metodologia envolverá ações de prevenção e promoção de saúde bucal com atividades dinâmicas, lúdicas e
interativas, envolvendo a confecção de macro-modelos, cartazes, orientações com recursos áudio-visuais,
brincadeiras, teatros e rodas de discussão sobre os principais temas que acometem a cavidade bucal de
crianças e adolescentes; bem como ações de atendimento odontológico pelos alunos do projeto, sob
supervisão dos docentes, com educação e orientação de higiene bucal e dieta, escovação supervisionada,
fluorterapia com verniz fluoretado nos casos de manchas brancas e selamento das cavidades com cimento de
ionômero de vidro.
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Integrando o Saber: Atenção odontopediátrica no ambiente hospitalar

Gracieli Prado Elias

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

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 da dinâmica de trabalho, envolvendo a discussão de casos clínicos por meio da aprendizagem
baseada em problemas - PBL. 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 em horários pré-definidos e acordados com a responsável pelo setor,
visando a não interferência nos horários de práticas habituais dos pacientes como almoço, banho e exames.
Durante a avaliação médica, no entanto, os acadêmicos estarão juntos, o que permitirá, através de um
processo de observação, o desenvolvimento de uma compreensão melhor do processo saúde-doença e uma
visão integral do paciente infantil internado.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ações educativas no Museu Ferroviário de Juiz de Fora.

Rafael Henrique Teixeira Da Silva

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto destina-se a elaborar ações  educativas junto ao Museu Ferroviário de Juiz de Fora, com o intuito de
conscientizar a população sobre a importância da proteção do seu patrimônio. Essas ações visam descortinar
significados através do estímulo de diferentes sentidos, realçando histórias e características culturais locais,
fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores da cidade. Por meio da interpretação do acervo
museológico do museu, buscar-se-á ressaltar saberes e fazeres culturais associados à ferrovia, valorizando o
patrimônio local e a experiência do visitante. Ao promover uma visita que dialogue com o visitante e não
apenas o informe, procura-se criar um espaço que provoque e desperte novas atitudes e valores a respeito
das transformações culturais, sociais e econômicas associadas à ferrovia. Nesse sentido, uma melhor
compreensão e apreciação do museu pode encorajar a preservação da memória e da herança cultural deste
importante patrimônio da cidade.
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Análise Bioquímica da Saliva: Estratégias de Prevenção (SalivAção)

Priscila De Faria Pinto

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

As ações educativas devem possibilitar ação e reflexão, propiciando a formação integral, através de
atividades que garantam o aprendizado crítico, criativo e duradouro. A cárie é uma das doenças de maior
prevalência na infância e ações relacionadas à sua prevenção é valiosa para toda sociedade. O projeto de
extensão “Análise Bioquímica da Saliva: Estratégias de Prevenção” foi criado em 2009 com o objetivo de
disseminar práticas de educação em saúde, com foco em saúde bucal. A cárie ainda permanece como o fator
primordial associado à perda dentária. Não só os dados biológicas são suficientes para a
condução/construção de politicas sociais capazes de programar estratégias e ações de promoção e
prevenção da saúde bucal. Através de
atividades lúdicas, a equipe interage intensamente com as crianças participantes. A abordagem é dinâmica e
envolvem as crianças, os docentes e os responsáveis. O público atendido por este trabalho se concentra nos
alunos das escolas da rede pública da Cidade de Juiz de Fora/MG. Como propostas de atividades para as
ações, destacamos: (I) um modelo de boca na forma de tapete, (II) história infantil adaptada para teatro de
fantoches, (III) criação de uma cartilha de orientação para os cuidadores; (IV) jogos e diversas atividades
educativas. Além da parte educacional, existe uma interface clara entre extensão e pesquisa, onde dados
serão coletados com o intuito de contribuir com o monitoramento do risco de aparecimento de cáries nas
crianças. Para envolver a escola, como um conjunto, o projeto promove visitas com ações semanais,
despertando a experiência de ensino-aprendizagem nos acadêmicos e nos integrantes da escola. Esta
interação torna as ações mais efetivas e o aprendizado duradouro para todos envolvidos. O principal resultado
observado é a integração entre a escola (alunos e professores) e os acadêmicos, com o envolvimento coletivo
nas atividades lúdicas e questionamento sobre os hábitos de higienização, troca de dentição e a importância
do autocuidado.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Coro Acadêmico da UFJF

Willsterman Sottani Coelho

DEPARTAMENTO DE MUSICA

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

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. Comporta
a a participação de aproximadamente 40 cantores.

ENSAIOS: quartas 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.
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Serviço Especial em Cirurgia Oral

Neuza Maria Souza Picorelli Assis

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

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.
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Xadrez intercomunitário: explorando potencialidades.

Josue Aristides Machado Da Silva Pereira

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O xadrez é um jogo de cálculo, planejamento, concentração e análise, ou seja, gerador de eficiente exercício
mental, cuja disciplina tem se desenvolvido durante séculos através da história. Pesquisas educativas
relacionadas com o xadrez provam a influência positiva deste jogo/esporte sobre seus praticantes.
Compreender o raciocínio lógico envolvido no jogo de xadrez como instrumento necessário para
aprimoramento pessoal, revelando habilidades estratégicas nos jogadores, faz desse jogo uma excelente
plataforma de ensino interdisciplinar entre os envolvidos. Nesse sentido, pretende-se desenvolver um projeto
de extensão pela UFJF intitulado “Xadrez intercomunitário: explorando potencialidades”. Nesse projeto
abordaremos uma metodologia desenvolvendo habilidades relacionadas à memória, planejamento, raciocínio
lógico, inteligência, imaginação, e outras habilidades cognitivas em participantes de cinco comunidades
distintas de Governador Valadares - MG. O termo “explorando potencialidades” remete ao aprimoramento
pessoal e cognitivo que o jogo de xadrez pode trazer aos participantes. O projeto deverá ser estruturado em
etapas sequenciais, a saber:
i. seleção e treinamento dos colaboradores;
ii. seleção de 10 a 16 participantes de cada comunidade participante;
iii. encontros e preparação para as aulas de xadrez junto aos colaboradores;
iv. ensino de metodologias e estratégias aos participantes com mural de xadrez e jogos entre os envolvidos,
estimulando a ética e o crescimento cognitivo;
v. avaliação do projeto
   O público alvo, foco desse projeto, serão cinco comunidades distintas: a) Escola particular com futuro
chamamento público; b) alunos da Escola Estadual Rotary Club; c) menores infratores do Centro
Socioeducativo de Governador Valadares – CSEGV,  d) Escola Municipal Octavio Soares Ferreira (Parque
Olímpico); e)  Associação Missionária Evangélica Missão Vida, acolhedora de mendigos de rua. 	Pretende-se,
com esse trabalho, ter um retorno eficaz e gratificante, visto que as comunidades parceiras possuem
participantes, em sua maioria, com vulnerabilidade social. Entende-se que este projeto beneficiará, também,
diretamente os colaboradores das comunidades parceiras, bem como aos bolsistas da UFJF,  haja vista as
experiências que lhes serão proporcionadas por mais essa faceta da formação cidadã que é o ensino do
xadrez, enriquecendo seu leque de possibilidades futuras.

MEMBROS DA EQUIPE
Coordenador: Josué Aristides M S Pereira
Vice-coordenador: William Vieira de Paula
Bolsistas: 10
EMAIL DO PROJETO: xadrez.ufjf@gmail.com
Telefone do coordenador: (33) 99124-4112
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Núcleo multidisciplinar de apoio a familiares de desaparecidos civis

Isaura Gomes De Carvalho Aquino

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

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.
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Programa de Preparação e Educação para a Aposentadoria (PPEA)

Anna Claudia Rodrigues Alves

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

REITORIA

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: “Programa de Preparação e
Educação para a Aposentadoria” foi criado objetivando assessorar e capacitar profissionais e gestores
interessados em desenvolver estes programas (PPEAs), junto aos 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 PPEAs, serão
realizados grupos de estudos periódicos com o intuito de subsidiar os profissionais e gestores na construção e
execução deste trabalho socioeducativo, contribuindo para o envelhecimento com qualidade de vida e
prospecção de novos projetos de vida, para além da carreira laborativa.
Local: Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento da UFJF.
Horário de funcionamento: De 7h às 19h
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Organização Regional da OBMEP

Sandro Rodrigues Mazorche

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

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. Devido ao grande sucesso da OBMEP em  2017, passou a participar também da OBMEP as
Escolas Privadas. Por tanto, a Olimpíada Brasileira de Matemática para Escolas Públicas e Privadas
(OBMEP) estabeleceu-se nos últimos anos como importante política pública na área de Educação Básica.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privada 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, federais e escolas privadas, 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 e Privadas na Região denominada MG05, que contém 139 municípios, 522 Escolas Publicas , 174
Escolas Privadas 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.
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Território e rede: ampliando os horizontes de ação no CAPS Liberdade HU/UFJF

Sabrina Alves Ribeiro Barra

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

REITORIA

Resumo

Este projeto,  em desenvolvimento desde 2017, 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 realiza, entre outras atividades, o mapeamento e atualização dos
recursos sociais da área de abrangência do serviço; 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 com a Atenção Primária à Saúde, 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
ocorrerem no próprio CAPS Liberdade HU/UFJF, sendo que as visitas ocorrerem nos locais de moradia dos
usuários. Destina-se aos alunos dos cursos de Enfermagem, Medicina, Serviço Social e Psicologia.
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Ponto do Samba

Carlos Fernando Ferreira Da Cunha Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Ponto do Samba é uma ação cultural desenvolvida em Juiz de Fora desde 2012 com o objetivo de
incrementar, valorizar e estudar a cena do gênero musical samba da cidade e de municípios da Zona da Mata
Mineira. O projeto visa promover eventos, pesquisar a história do samba, realizar seminários, debates e
desenvolver oficinas musicais sobre o gênero samba, ferramentas para refletir sobre a cultura popular
brasileira e para instrumentalizar as pessoas interessadas no aprendizado 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 e instrutores, para a o fortalecimento da relação
Universidade/Comunidade, 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. Contatos: carlos.fernando@ufjf.edu.br
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Línguas Estrangeiras para a Terceira Idade

Patricia Nora De Souza Ribeiro

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

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 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 cursos, com duração de dois
anos, que oferecem noções básicas de língua espanhola, língua italiana, língua inglesa e língua francesa,
disponibilizando 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 “Polo interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão sobre o processo de envelhecimento”, da
UFJF.
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HISTOPATOLOGIA DA PELE

Maria Christina Marques Nogueira Castanon

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Projeto "Histopatologia da pele" em atividade desde 2009 vem integrando recursos humanos da UFJF 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
colaboração na investigação histopatológica de doenças cutâneas de etiologias variadas provenientes, na sua
maioria, de pacientes do Sistema Único de Saúde (maior beneficiário).
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Percursos sustentáveis em busca de novas possibilidades para as hortas escolares: quando professores/as e
agricultores/as urbanos se encontram

Angelica Cosenza Rodrigues

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Em recentes projetos aprovados nos editais BIC/PROPESQ/UFJF 2016 e 2017, mapeamos as hortas
escolares das redes Estadual e Municipal da Cidade de Juiz de Fora e traçamos seus usos, finalidades,
problemas e potencialidades. O foco de tais investigações consistiu em analisar discursos produzidos por
atores escolares sobre as hortas. São muitos os problemas relatados por tais atores: a falta de recursos
humanos e materiais, a ausência/inadequação de formação para os/as professores/as, a ausência de
envolvimento comunitário e participação discente, a falta de transversalidade, sendo o/a professor/a de
ciências o/a comumente responsável pelos trabalhos. Nesse sentido, este projeto de extensão assume como
objetivo principal formar professores/as das escolas públicas municipais e estaduais de Juiz de Fora, em
diálogo com movimentos sociais ligados à agricultura urbana de base agroecológica, para contribuir no
processo de melhoria das hortas escolares, bem como do trabalho pedagógico nelas/por meio delas
desenvolvidos. Este processo formativo visa minimizar concepções e práticas simplistas, ingênuas, eventuais,
descontextualizadas das demandas comunitárias, que de modo geral, reforçam uma visão que fragmentada,
apartada das críticas históricas produzidas pelo movimento do campo e dirigidas ao processo que culminou
com o atual modelo agroalimentar predatório ligado ao agronegócio instalado no Brasil. O percurso formativo
sustentável que faz encontrar professores/as e agricultores/as urbanos proposto neste projeto, favorece os
pressupostos da agroecologia, que ao ser transposta para a escola urbana como uma experiência educativa
estruturada coletivamente, pode atender a demandas referentes ao exercício do rompimento das fronteiras
disciplinares e a percepção dos diferentes aspectos que constituem o hábito alimentar e as relações humanas
com os demais componentes da relação ambiente/sociedade. Esta proposição amplia o entendimento crítico
do caminho seguido pelos alimentos desde a sua produção até o consumidor, assim como a identificação do
trabalho humano envolvido, do uso de aditivos e agrotóxicos em sua produção e seus efeitos sobre a saúde
dos produtores e consumidores. Tais aspectos têm se mantido invisíveis no cotidiano da alimentação escolar
e nas práticas pedagógicas propostas para a educação alimentar e nutricional via horta.
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Acompanhamento e suporte acadêmico aos serviços oferecidos pela Comissão Municipal de Oncologia de
Juiz de Fora

Maximiliano Ribeiro Guerra

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O câncer apresenta elevada incidência e mortalidade no país, cabendo aos estados e municípios, em
consonância com o Ministério da Saúde, estabelecer a articulação de todos os serviços que atuam no controle
dessa doença. A Comissão Municipal de Oncologia de Juiz de Fora (CMO/PJF) atua na área de
planejamento/administração em saúde, visando garantir o acesso do paciente com câncer às modalidades
terapêuticas prescritas. Tendo em vista as várias interfaces de inserção do meio acadêmico na CMO, este
projeto tem como objetivos auxiliar na execução das atividades previstas na rotina do serviço e e avaliar as
informações trazidas pelos pacientes para, juntamente com a equipe local, identificar os obstáculos no
atendimento e propor/realizar intervenções no serviço com vistas à melhoria da assistência aos pacientes com
câncer no município e região. Nesse projeto, o acadêmico terá contato com questões ainda pouco exploradas
durante a formação médica, como administração/planejamento em saúde e atuação interprofissional. O
projeto será realizado na CMO/PJF e o grupo será composto pelos acadêmicos, pela equipe de funcionários
da CMO (médicos, enfermeiros e assistente social) e pelos professores coordenadores do projeto. As
principais atividades realizadas serão: acompanhamento dos serviços da CMO, reuniões semanais com a
equipe, auxílio na alimentação e análise de banco de dados do serviço, ações de orientação voltadas à
comunidade e elaboração de material informativo destinado aos serviços de oncologia, com orientações para
se evitar as principais causas de atraso no atendimento aos pacientes com doença oncológica.
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Educação e Atenção em Saúde

Aldemir Negrao Martins Filho

DEPTO MEDICINA PREVENTIVA SOCIAL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto visa atendimento odontológico - atenção primária - em crianças de idade pré-escolar, pais e
responsáveis, implicando atenção em saúde e no incentivo de ações preventivas, com motivação para a
obtenção e manutenção de um estado de saúde e com a devida atenção aos desvios. É estendido aos
funcionários e frequentadores das entidades assistidas (jovens, adultos e idosos), pois se pretende que
passem a atuar como agentes geradores de ações em saúde. Será abordada a atenção secundária sempre
que necessária e indicada.
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Fisioterapia durante a hemodiálise para pacientes com doença renal crônica

Maycon De Moura Reboredo

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Objetivos: inserir um programa de fisioterapia como parte da atenção integral ao paciente com doença renal
crônica submetido ao tratamento hemodialítico; reduzir a monotonia das sessões de hemodiálise;
proporcionar ao paciente melhor condição clínica, fisiológica, psicológica, social, profissional e,
consequentemente, ganho na qualidade de vida; inserir o acadêmico de fisioterapia em uma nova área de
atuação profissional; e criar um centro de referência no atendimento fisioterápico por meio de um programa de
exercícios para os pacientes submetidos à hemodiálise.
Métodos: O programa de fisioterapia será supervisionado, realizado nas duas horas iniciais da hemodiálise,
com duração média de uma hora, três vezes por semana. O programa será composto de exercícios de
alongamentos, treinamento aeróbico e treinamento de força.
Público alvo: pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise no Serviço de Nefrologia do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Local de realização: Setor de Hemodiálise do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Horários de atendimento: De segunda-feira a sábado nos seguintes horários: 07:30 às 09:30 e 12:30 às 14:30.
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Programa de Reabilitação Pulmonar

Maycon De Moura Reboredo

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Objetivos: inserir um programa de reabilitação pulmonar como parte da atenção integral ao paciente com
doença pulmonar obstrutiva crônica; proporcionar ao paciente melhor condição clínica, fisiológica, psicológica,
social, profissional e, consequentemente, ganho na qualidade de vida; inserir o acadêmico de fisioterapia em
uma nova área de atuação profissional; e criar um centro de referência no atendimento fisioterápico por meio
de um programa de reabilitação pulmonar para os pacientes pneumopatas.
Métodos: O programa de reabilitação pulmonar será supervisionado, com duração média de uma hora e meia,
duas vezes por semana. O programa será composto de exercícios de alongamentos, treinamento aeróbico e
treinamento de força.
Público alvo: pacientes adultos, de ambos os gêneros, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva
crônica em todos os estágios.
Local de realização: Unidade de Reabilitação - Setor de Fisioterapia do Hospital Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Horários de atendimento: De segunda-feira a sexta-feira entre 07:00 e 11:00.
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Construção do PPP de Educação Quilombola na Comunidade Quilombola da Mata dos Crioulos

Leonardo De Oliveira Carneiro

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Este projeto objetiva a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) de Educação Quilombola da Escola
de Algodoeiro, na Comunidade da Mata dos Crioulos, situada em Diamantina, MG.  A Educação Quilombola é
um direito adquirido a partir da Resolução n. 08 de 20 de novembro de 2012 e da Resolução SEE 3658 de 24
de novembro de 2017, e demanda a articulação entre saberes acadêmicos e populares para a sua construção
e monitoramento. A construção desse PPP ocorrerá em dois momentos utilizando metodologias do
Diagnóstico Rural Participativo (DRP), elaborados na própria comunidade, sendo antecedidos e precedidos de
estudos, sistematização e escrita do mesmo. A construção desse PPP surgiu a partir do diagnóstico que a
equipe de nosso laboratório executou entre abril e maio de 2018 e que demonstrou  a necessidade buscarmos
soluções para alguns dos problemas encontrados.  Ao final, este PPP será entregue à Comunidade e à
Secretaria Municipal de Diamantina para implementá-lo. Destaca-se, contudo, que o próprio processo de
construção desse instrumento de planejamento é, pelas metodologias participativas aplicadas, fortalecedor da
identidade do grupo e catalizador de empoderamento da comunidade sobre os direitos que lhes são
garantidos pela legislação.
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Centro de Estudos Teatrais - Cursos e Oficinas

Marcia Cristina Vieira Falabella

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O projeto foi criado com o objetivo de disponibilizar conhecimento inicial da linguagem teatral aos seguintes
tipos de públicos: a) universitários (Mergulhão Teatral); b) secundaristas da rede pública e privada (Iniciação
ao Teatro); c) outros membros da comunidade local. Realizado no Forum da Cultura da UFJF, tem suas ações
efetivadas como um projeto da ‘Nova Universidade’ desde 1986. O projeto inclui prática de montagem como
conclusão do processo. Ao longo desse período foi realizada, com ambos os núcleos, uma média de 65
montagens
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Curso Projeto, Análise de Viabilidade Econômica e Instalação de Sistemas de Microgeração Solar
Fotovoltaica

Andre Augusto Ferreira

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Este curso visa qualificar recursos humanos especializados para realizar dimensionamento, estudo de
viabilidade econômica e instalação de sistemas de microgeração solar fotovoltaica. O público alvo é composto
por pessoas com formação na área da eletricidade (técnicos ou engenheiros ou arquitetos) e por pessoas que
planejam investir na área. O curso será ministrado na Faculdade de Engenharia da UFJF, com visita técnica
no Laboratório Solar Fotovoltaico.
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ACOMPANHAMENTO ESCOLAR NO HOSPITAL

Ana Maria Moraes Fontes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Proposta de trabalho de acompanhamento escolar em ambiente hospitalar. Pacientes em idade escolar
quando hospitalizados, muitas vezes, precisam se ausentar das aulas em função das crises, internações o
que pode impactar no rendimento escolar impedindo que eles alcancem um bom resultado e/ou se afastem da
escola. O acompanhamento escolar será realizado pelos alunos do curso de pedagogia, apostando na
importância que o ato de brincar representa para a criança, a partir de ações didático-pedagógicas que
possam estimular o aprendizado por meio de atividades de leitura, escrita, artes, desenho e pintura
explorando todas as possibilidades da sala de brinquedos
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Escola de Espectador

Marcia Cristina Vieira Falabella

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Realizado há mais de 30 anos, o projeto de extensão "Escola de Espectador" é uma parceria entre a
Faculdade de Comunicação e o Forum da Cultura, ambos da UFJF, e o Centro de Estudos Teatrais - Grupo
Divulgação. Buscando investir em uma política cultural, 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.
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Workshop de Interpretação para a Terceira Idade

Marcia Cristina Vieira Falabella

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Através de uma metodologia própria para o ‘Workshop de Interpretação para a Terceira Idade, o Centro de
Estudos Teatrais está entre os pioneiros do Brasil no exercício cênico com pessoas de 3ª idade. A pesquisa,
desenvolvida pelo Prof. Dr. José Luiz Ribeiro, tem em seu cerne um trabalho que busque a 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 34 montagens.
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CENTRO DE INICIAÇÃO, FORMAÇÃO E RENDIMENTO EM ATLETISMO

João Paulo Nogueira Da Rocha Santos

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão Centro de Iniciação, Formação e Rendimento no Atletismo, da Universidade Federal de
Juiz de Fora (Campus GV), oportunizará no contra turno escolar de crianças e jovens, treinamentos
sistematizados da modalidade Atletismo. Poderá participar qualquer aluno da rede pública ou privada de
ensino, desde que apresente autorização médica para prática de exercícios físicos. O Projeto tem a função de
materializar os compromissos éticos da extensão universitária, ao possibilitar um amplo diálogo entre a
sociedade e a universidade nas suas ações metodológicas e na construção do conhecimento. Adicionalmente,
formará profissionais com conhecimento metodológico e científico baseado na realidade social. O projeto tem
o objetivo de concretizar o direito social de crianças e adolescentes praticarem atividades esportivas
sistematizadas, possibilitando o desenvolvimento e o rendimento, enfatizando a formação psicofísica, motora
e cidadã dos jovens. O projeto contará com atuação direta dos professores e acadêmicos dos cursos de
Educação Física e Fisioterapia e funcionará de segunda a sábado, nos períodos da manha e da tarde na pista
de Atletismo da Estação Olímpica de Governador Valadares.
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Do museu para a universidade, da universidade do museu Mariano Procópio em vídeo para o mundo: o
acervo. (2ª fase)

Maraliz De Castro Vieira Christo

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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 em
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.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

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

Lucia Alves De Oliveira Fraga

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Este projeto de extensão tem como propósito mobilizar, através da educação continuada, as comunidades
residentes em áreas de alto risco para a
hanseníase na região do Médio Rio Doce para fortalecer as ações de prevenção, promoção e controle da
hanseníase. As populações alvo deste estudo
serão os professores, estudantes e seus respectivos famíliares, bem como os agentes de saúde vinculados às
Estratégias de Saúde da Família (ESFs)
localizadas nos bairros Atalaia e Ipê do município de Governador Valadares. Pretende também representar
para o curso de Medicina da UFJF
campus GV uma oportunidade de atender ao preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso
de graduação em Medicina no que se
refere à formação das competências de educação em saúde e comunicação. A metodologia proposta inclui
integrar os resultados da pesquisa relativos
ao diagnóstico e acompanhamento de contatos domiciliares da hanseníase com ações educativas em seus
vários aspectos: transmissão, manifestações
clínicas, métodos de diagnóstico, prevenção e tratamento da doença. Esses aspectos são considerados a
partir de uma perspectiva abrangente,
reconhecendo a indissociabilidade entre os elementos biológicos e sociais na configuração da saúde e da
doença. Estas atividades acontecerão no
âmbito das escolas com a participação dos professores, equipes de profissionais da educação, dos servidores
e familiares dos escolares. Além disso, as
equipes de saúde da família estarão envolvidas dentro da proposta de capacitação de recursos humanos com
ênfase no diagnóstico e controle da
doença. Vale ressaltar que estudantes do curso de Medicina da UFJF- Campus Governador Valadares (GV),
participarão das equipes e receberão
treinamento para suspeição diagnóstica de casos de hanseníase. Espera-se com a realização desse projeto
contribuir para uma maior difusão do
conhecimento sobre a hanseníase, além de auxiliar na identificação de casos suspeitos que serão
encaminhados aos Postos de Saúde (ESF), para
diagnóstico definitivo e tratamento de casos confirmados. Prevê-se, também, a elaboração de
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material educativo como cartilhas, folders e vídeos que
facilitarão o processo de aprendizagem em educação e saúde na hanseníase. Com a participação dos
estudantes de Medicina da UFJFCampus GV em
todas as etapas da realização do projeto, pretende-se contribuir para uma formação contextualizada que
atenta às características epidemiológicas locais.
Vale ressaltar que no ano de 2017, o desenvolvimento de parte desse projeto gerou  várias apresentações em
Congressos Nacionais e Internacionais com destaque para o Congresso de Hansenologia em Belém, Pará,
quando foram mostrados dados preliminares de um aplicativo para diagnóstico da hanseníase em
desenvolvimento. O trabalho foi premiado no SEMIC/GV e  elaborado um artigo para publicação na Revista
Princípia. Um segundo artigo foi aceito para publicação na Revista Hansenologia Internationalis intitulado: A
importância da busca ativa como estratégia de controle da hanseníase em territórios endêmicos.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Análise e proposição de ações profissionais da Psicologia e do Serviço Social no âmbito da Política de
Assistência Social

Maria Lucia Duriguetto

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O projeto objetiva analisar as ações dos profissionais da Psicologia e do Serviço Social na política pública de
assistência social na direção da problematização de suas intervenções e proposição de uma metodologia que
substantive a ação interdisciplinar na direção da formação e desenvolvimento de processos de
conscientização, mobilização e organização coletiva dos sujeitos que são alvo de suas intervenções.
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Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

PREVENÇÃO DO TABAGISMO ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES NO ESPAÇO ESCOLAR

Maria Cristina Pinto De Jesus

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O projeto de extensão universitária tem como objetivo realizar ações de prevenção do tabagismo junto aos
jovens e adolescentes, no espaço escolar, utilizando a pesquisa-ação como fundamentação teórico-
metodológica. Serão realizadas oficinas educativas, semanalmente, durante o horário escolar, em momento a
ser estabelecido com a direção da escola, considerando a disponibilidade dos professores para participar
junto à equipe de extensão. As seguintes questões indutoras serão utilizadas no trabalho educativo: o que
você sabe sobre as consequências do hábito de fumar tabaco para a saúde? Que estratégias podem ser
utilizadas para prevenir o hábito de fumar tabaco? As oficinas educativas terão a duração média de 50
minutos e contarão com até 20 participantes, de modo a totalizar, pelo menos, cinco oficinas por semestre
para cada grupo de jovens. Espera-se com este número de oficinas, que os objetivos do projeto sejam seriam
alcançados. Ao final de cada oficina será destinado um tempo para auto avaliação dos participantes,
utilizando-se de dinâmicas que propiciem a expressão do conhecimento, da habilidade e da atitude frente às
atividades propostas, inclusive para, a partir do consenso do grupo, construir o planejamento do
conteúdo/tema que será abordado na oficina seguinte. Por tratar-se de ações voltadas para jovens e
adolescentes, serão obedecidos os princípios da Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde,
sendo que as atividades serão iniciadas após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTE ONCOLÓGICO

Marcos Vinicius Queiroz De Paula

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O tratamento antineoplásico produz efeitos na cavidade bucal dos pacientes que irão agravar o seu estado de
saúde, principalmente por dificultar ou até mesmo impedir a sua alimentação. Quadros de osteorradionecrose
são comuns em pacientes que recebem radioterapia na região de cabeça e pescoço e são debilitantes e muito
doloridos. Quando a saúde bucal é restabelecida previamente a estes tratamentos estas comorbidades
podem ser diminuídas, com consequente diminuição do período de internação e uma significativa melhora na
qualidade de vida do paciente. Este projeto se propõe a adequar a cavidade bucal destes pacientes antes de
receberem o tratamento antineoplásico indicado.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Nucleo de Apoio às Práticas Educativa NAPE: Uma proposta interprofissional

Sandra Helena Cerrato Tibirica

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Doenças Imunomediadas do Sistema Nervoso: Novas abordagens para velhos problemas

Leopoldo Antônio Pires

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentação teórica: 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 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.
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 semanalmente relativas às principais
doenças desmielinizantes antes do início do atendimento ambulatorial de doenças imuno-mediadas do
Serviço de Neurologia, de 13h10 às 13h40. Será enfatizada uma linguagem acessível e ilustrada por recursos
audiovisuais a serem produzidos. Serão, ainda, realizadas coletas de dados dos pacientes para que possam
ser classificados sob os critérios de Mc Donald9,10, relativos à esclerose múltipla, de 13h40 às 16h.
Público-alvo: pacientes e acompanhantes que frequentem o Serviço de Neurologia do HU/UFJF.
Local de realização: Sala de espera do ambulatório de doenças imuno-mediadas, realizado nas quartas-feiras
pela tarde no Serviço de Neurologia do HU/UFJF.
Horário de execução: De 13h às 16h semanalmente.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Boas Práticas na Produção de Aves Caipiras

Flavio Medeiros Vieites

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Dentro do complexo brasileiro de obtenção de produtos de origem animal, a avicultura destaca-se por ser uma
atividade muito dinâmica e que demanda um baixo investimento inicial. O mercado consumidor interno tem
mudado em relação ao consumo de carnes, passando de um país preponderantemente consumidor de carne
bovina para ser, também, um grande consumidor de carne de frango. A qualidade, a imagem de produto
saudável e os preços acessíveis, auxiliaram na conquista dessa posição. O aumento do consumo per capita
demonstra essa mudança de hábito. Desta forma, é interessante explorarmos essa cultura com os alunos que
estão iniciando o Curso de Medicina Veterinária na UFJF, com o objetivo de despertar o interesse pela
Avicultura Caipira para à produção de carnes e ovos. Esses futuros profissionais estarão colaborando com os
produtores avícola da cidade de Juiz de Fora e microrregiões, implementando em suas propriedades práticas
adequadas de manejo, nutrição e sanidade.
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Título da atividade
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Departamento/Setor

Unidade

UFJF-GV na rota cultural: manifestação da diversidade artística e popular

Devani Tomaz Domingues

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

O presente projeto de extensão possui um caráter transdisciplinar, objetivando o desenvolvimento da
interação e diálogo entre a universidade e a sociedade por meio da valorização dos conhecimentos
tradicionais, populares e artísticos (literatura, música, dança, artesanato, saberes ligados à agricultura familiar,
dentre outros). Pretende promover a construção de espaços para a troca,  o aprendizado, a socialização e a
manifestação cultural entre servidores e estudantes da UFJF-GV e, pessoas externas à comunidade
acadêmica interessadas em colaborar com a vivência e a troca de saberes sobre as diversas formas de
expressões artísticas e culturais. Nesse sentido, busca fortalecer a identidade da UFJF-GV no território onde
ela está inserida, bem como dialogar com ações já existentes, como por exemplo, a “cantoria do RU”, “UFJF-
GV História em Movimento”, “UFJF-GV cheerleaders”, “Festival do Movimento”, “Mostra de Arte Contábil” e
“Núcleo Transdisciplinar de Estudos Indígenas”.

Para alcançar os objetivos, torna-se fundamental mapear os talentos existentes dentro e fora da universidade
e, regularmente, congregar esses diferentes atores para a proposição e execução conjunta de um Plano de
Ação, visando o desenvolvimento de atividades/eventos culturais no seu período de vigência, entre
01/09/2018 a 29/02/2020. Também, prevê a formalização de parcerias para a viabilização e implementação
das ações extensionistas. Assim, conta inicialmente com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais Campus Governador Valadares (IFMG/GV), da Superintendência Regional de
Ensino de Governador Valadares (SRE/GV) e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude
(SMCEL), por meio da Diretoria do Departamento de Cultura de Governador Valadares.

Este projeto fundamenta-se na perspectiva Freireana, que destaca a importância de uma pedagogia dialógica
e crítica para o desenvolvimento de uma educação para a autonomia do conhecimento, constituindo-se de
sujeitos ativos e criativos no processo ensino-aprendizagem, voltados à transformação da sociedade. Nessa
direção, para a construção, organização e execução das atividades extensionistas de valorização da
diversidade cultural e artística, adota-se a metodologia ativa participante, incluindo as rodas de conversa e
troca de saberes entre estudantes, docentes, técnicos administrativos em educação, parceiros e comunidade
externa, em geral. Para garantir a efetivação dessas atividades, o projeto tem como meta basilar a
manutenção de um encontro/evento mensal, preferencialmente na primeira quinta-feira de cada mês, a ser
realizado nas dependências das unidades da UFJF-GV ou em espaços disponibilizados pelos parceiros.

No processo avaliativo deste projeto, além da aplicação de formulários específicos para avaliação das
intervenções/eventos, também está prevista a técnica de grupos focais, envolvendo a equipe do projeto,
participantes/beneficiários e colaboradores para levantamento das percepções sobre os problemas, desafios e
impactos das ações executadas. As ações propostas se voltam para a promoção do protagonismo juvenil,
destacando o patrimônio cultural, material e imaterial, e o lazer como direito dos cidadãos, que são sujeitos
ativos no processo da produção histórica, ambiental e cultural. Em que pese as assimetrias e aspectos
distintivos do capital cultural, conforme presente no pensamento bourdiano, a intenção é desenvolver as
competências individuais a fim de reduzir as desigualdades no acesso a essa dimensão da vida
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social, promovendo o desenvolvimento local, por meio do fortalecimento do diálogo e parcerias.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE FERIDAS CRÔNICAS

Ana Paula Riberto Lopes

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

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. 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 ao grupo de pacientes
atendidos no ambulatório. 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 autocuidado. 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.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

FUTEBOL BASE PARA O FUTURO

Cristiano Diniz Da Silva

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As atividades esportivas podem contribuir para um desenvolvimento bio-psico-social harmonioso da criança e
do adolescente nos diferentes períodos etários, principalmente naqueles em vulnerabilidade social. O Futebol,
particularmente no Brasil, é uma das modalidades esportivas com maior número de praticantes entre jovens e
crianças, tornando-se a modalidade mais popular do país. Governador Valadares é uma cidade que sempre
esteve presente na história da prática da modalidade. No entanto, apesar de todo potencial e de ser uma
cidade que responde aos estímulos do Futebol, observa-se uma carência de uma estrutura adequada que
favoreça a vivência salutar através deste esporte. Nota-se carências de ações que propiciem uma vivência
esportiva sistematizada, que pode então, criar um cenário potencial consolidação do esporte de participação
na idade adulta e, ainda, para revelação de atletas e equipes. Assim, são demandas reprimidas que vêm
sendo fomentado e preenchido por ações do Curso de Bacharelado em Educação de Educação Física da
UFJF, Campus Governador Valadares, desde 2014, ano de inicialização desse curso. Do ponto de vista de
lacuna metodológica para intervenção da proposta, nota-se que a cultura lúdica dos brasileiros, expressa em
seus jogos populares sempre resultava em um estilo bonito, peculiar e refinado de jogar futebol que se
aproxima da arte, graças à genialidade de seus jovens talentos. No entanto, aos poucos, os aspectos lúdicos
do jogo de futebol, os quais têm feito de nossos garotos verdadeiros artistas da bola, vêm sendo substituído
por uma visão demasiadamente tecnicista do futebol. A abordagem analítica que destaca uma busca
exacerbada do aperfeiçoamento dos gestos técnicos, tem resultado numa fragmentação do ato de ensinar
futebol. Neste sentido os objetivos do projeto são: i) estimular e possibilitar ao menos favorecidos a prática
sistemática do Futebol; ii) estruturar os processos de treinamento com respaldo as evidências mais atuais de
pedagogia do esporte considerando as diferentes faixas etárias e fases de aprendizagem; iii) possibilitar a
realização de pesquisas científicas no tema nas mais diferentes esferas com ênfase no Futebol; e iv) auxiliar
na formação de recursos humanos em diferentes áreas das Ciências do Esporte através de estágios
sistematizados dentro do projeto. A metodologia utilizada será a estruturação do processo de inserção e
vivências esportivas através do Futebol, com diferentes faixas etárias, que realizarão suas atividades de
ensino-aprendizagem-treinamento através de jogos adaptados e educativos de acordo com o objetivo
curricular sistematizado para a presente proposta. Os beneficiários serão crianças, de ambos os sexos, entre
07-14 anos de idade e as atividades serão realizadas em parceria com um parceiro que concederá o espaço
físico para execução das atividades, sendo o mesmo recém selecionado através do Edital de Chamamento
Público 002/2018, na cidade de Governador Valadares, atendendo escolares do entorno no contra turno. A
participação e o bom desempenho na escola são critérios fundamentais para o beneficiado participar e se
manter no projeto. Através desta proposta, espera-se como resultados diretos àqueles relacionados à
aspectos socioeducativos do beneficiado e capacitação de recursos humanos. De forma ampla, espera-se
como objetivos indiretos o estabelecimento efetivo da relação dialógica entre extensionistas e sociedade,
fazendo-se cumprir a função social da UFJF.
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FORMAÇÃO EM BASQUETEBOL ''DA BASE PARA A PONTA''

Dilson Borges Ribeiro Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto extensão, Formação em basquetebol – Da base para a Ponta, oportunizará no contra turno escolar
de crianças e jovens, treinamentos sistematizados da modalidade basquetebol. Poderá participar qualquer
aluno da rede pública ou privada de ensino aptos a prática de exercício físico, nas idades de 12 a 18 anos. Os
participantes serão distribuídos em equipes de iniciação e desenvolvimento, tanto masculino como feminino,
organizados por faixa etária. O Projeto tem a função de materializar os compromissos éticos da extensão
universitária, ao possibilitar um amplo diálogo entre a comunidade e universidade nas suas ações
metodológicas e na construção do conhecimento. Adicionalmente, auxiliará na formação de profissionais com
conhecimento metodológico e cientifico baseado na realidade social. O principal objetivo é concretizar o direito
social de crianças e adolescentes de praticarem atividades esportivas sistematizadas, desde a oportunização,
o desenvolvimento e o rendimento, enfatizando a formação psicofísica, motora e cidadã do jovem. O projeto
contará com atuação direta dos professores e acadêmicos dos cursos de Educação Física e funcionará de
segunda a sexta feira, nos períodos da tarde e da noite no Ginásio de esportes da FAEFID. Contato:
dilsonborges.junior@ufjf,edu.br
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MINI BASQUETEBOL - UMA INICIAÇÃO ESPORTIVA POSITIVA

Dilson Borges Ribeiro Junior

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O basquetebol é um dos expoentes de um dos maiores fenômenos culturais da humanidade, o esporte.
Entretanto, a altura da cesta, a bola de dimensão maior e a tendência cultural de uma prática esportiva
exclusiva à competição, acabam não favorecendo o acesso e a prática de muitas crianças e adolescentes ao
basquetebol nas idades iniciais da prática esportiva. O Minibasquete é uma experiência rica e única para
meninos e meninas para serem introduzidos no esporte, abrindo caminho para o seu envolvimento a longo
prazo no esporte. Baseia-se em princípios educacionais sólidos, que proporcionam a oportunidade para o
desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social das crianças. Com isso, o e projeto tem como objetivo
oferecer a crianças e adolescentes das comunidades circunvizinhas da UFJF a iniciação esportiva positiva
através do mini basquetebol com toda infraestrutura física, humano e metodológica, para favorecer aos
valores esportivos e educacionais. As atividades serão desenvolvidas na FAEFID, para crianças e
adolescentes entre os 7 e os 12 anos de idade, sem distinção de classe sociocultural, econômica e política.
As aulas terão uma abordagem do processo inicial da modalidade, com uma metodologia centrada na
aquisição pelo gosto do esporte e da modalidade forma positiva. O projeto contará com atuação direta dos
professores e acadêmicos dos cursos de Educação Física e funcionará as terças, quintas e sábados, nos
períodos da tarde e da noite no Ginásio de esportes da FAEFID. Contato: dilsonborges.junior@ufjf,edu.br
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FEIRA DE CIÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA - UFJF

Wallon Anderson Tadaiesky Nogueira

DEPTO DE FISICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

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.
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Circuito Científico

Janaina Goncalves De Oliveira

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Segundo o Censo de Educação Superior de 2015 do Inep, as mulheres representam a minoria nos cursos que
envolvem tecnologia e ciências, além disso, a mesma pesquisa mostra que apenas 10% dos alunos da
universidade tem renda per capita inferior a 1,5 salários mínimos. Sabemos também que as causas desses
números são a falta de incentivo desses alunos a seguirem tais carreiras ou a se inserirem no meio
acadêmico. O Circuito Científico é um projeto que tem como objetivo aproximar os alunos e, principalmente,
alunas de escolas e instituições públicas da área de tecnologia e ciências, ajudando esses alunos a
explorarem a área, mostrando a eles novos mundos e assim, descobrindo novos talentos.  Essa aproximação
será realizada por meio de aulas de programação, eletrônica básica e lógica, para posteriormente esses
conhecimentos serem aplicados no Arduino, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica muito
conhecida por sua facilidade de programação e desenvolvimento. Além disso serão realizadas palestras para
estimular os alunos a se inserirem no meio acadêmico, apresentando as oportunidades que a universidade
oferece para seus alunos. A meta desse projeto é contar com maior diversidade dentro da universidade, pois
a inclusão, além de ser respeito à dignidade, promove a educação de forma plural e acessível à comunidade.
As aulas serão ministradas pelos próprios bolsistas do projeto, trazendo também o aprimoramento dos
conhecimentos e habilidades básicas para o discente do curso de engenharia elétrica. As aulas terão uma
introdução teórica, de forma expositiva, para então mostrar a prática, com experimentos de um verdadeiro
laboratório de ciências e programação.
O projeto tem a capacidade de atender aproximadamente 200 estudantes, e o horário de realização será nos
turnos da manhã e tarde, dependendo da disponibilidade da instituição e da faixa etária dos alunos. Além
disso, nas escolas onde não houver laboratório de informática, serão aplicadas as experiências de ciências
básica.
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EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DE IDOSOS E CUIDADORES: ABORDAGEM
INTERPROFISSIONAL

Edna Aparecida Barbosa De Castro

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

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, 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 ocorrerem semanalmente (às segundas, quartas e sextas-feiras), no horário de 13:00 às 17:00
horas, 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. Outras informações em
http://www.ufjf.br/gapese/.
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PRÁTICAS AGRO-PEDAGÓGICAS EM CONTEXTOS ESCOLARES

Simone Da Silva Ribeiro

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Diante de um modelo social de desequilíbrios socioambientais e desvalorização dos saberes do campo, o que
se pretende com esse projeto é estabelecer uma relação agroecológica e pedagógica em contextos escolares
que envolva saberes da Educação do Campo, da Agroecologia, da Educação Ambiental e da Arte
Educação,por meio de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão em um processo dialético.
Nesse sentido, partindo de um contexto de uma Escola do Campo do município de Lima Duarte, MG, buscar-
se-á um resgate e valorização dos saberes e fazeres do campo, com base nos modos de vida dos sujeitos
que compõem a comunidade escolar, seja na construção de hortas, na formação de quintais, no uso de
plantas medicinais, na produção de alimentos, etc. Por reconhecermos que esse processo se constitui de
forma complexa, entendemos que o mesmo deva ser desenvolvido por meio de um processo pedagógico
participativo que possibilite um pensamento crítico sobre a questão socioambiental e a constituição de
práticas pedagógicas, baseado nas diferenças hostórico-culturais.
Assim, por meio de diversas atividades como brincadeiras, jogos, músicas, contação de histórias e práticas
agrícolas, pretende-se uma construção dialógica de saberes e fazeres, entrelaçada entre o saber popular e o
saber acadêmico, no intuito de potencializar mudanças de concepções sobre o ambiente e a sociedade em
educandos/as e educadores/as.
Sabemos que o processo de ensino-aprendizagem tem passado por modificações, como a reestruturação dos
currículos, portanto, entendemos que a proposta deste projeto permeia caminhos metodológicos que
consolida a educação no âmbito do currículo escolar, e, nesse sentido, ressaltamos a necessidade de tais
modificações se afirmarem com base na diversidade, incorporando novos saberes, novas epistemologias,
presentes nos contextos locais.
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Desvendando a cefaleia: orientações ao paciente do HU/UFJF

Ana Laura Maciel Almeida

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentação teórica: Devido à elevação do número de queixas de cefaleia, processo doloroso originado
em estruturas faciais ou cranianas, 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: Serão realizadas palestras explicativas semanalmente sobre o tema (cefaléia) 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.
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Saúde e movimento: projeto de corrida e caminhada

Jose Augusto Rodrigues Pereira

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto de extensão, Saúde e Movimento, da Universidade Federal de Juiz de Fora, oportunizará para os
servidores federais de Juiz de Fora e região, treinamentos sistematizados de corrida e caminhada. Poderá
participar qualquer servidor federal, 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 as segundas, quartas, sextas-feiras e sábado pela manha
na Pista de Atletismo da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF (e-mails para contato:
jose.augusto@ufjf.edu.br, marcus.silva@ufjf.edu.br, leandra.duarte@ufjf.edu.br, paulo.sergio@ufjf.edu.br)
Para maiores informações: http://www.ufjf.br/faefid)



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Memórias do Campus

Leandro Mockdece Lacerda

Coordenação de Criação

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

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, mostrando
assim a participação do campus como espaço geográfico para a formação de memórias afetivas. Durante os
meses subsequentes serão produzidos uma sequência de vídeos que sigam essa proposta, cada um com
duração aproximada de três minutos e dedicado a um ou mais personagens que auxiliem no resgate de
memória relacionado ao campus da UFJF. Ademais, pretende-se também explorar o caráter formador de
memórias desempenhado pelo campus. Busca-se, em cada programa,  contrapor a exposição de lembranças
já sedimentadas na memória dos personagens com a possibilidade de criação destas por parte dos
frequentadores mais recentes. Ao expor esse elo, reforça-se a ideia da criação de memórias afetivas, e a
propagação de uma relação saudável entre campus e comunidade externa.
A escolha dos personagens se dará após ampla e profunda pesquisa para identificar histórias envolventes,
curiosas, comoventes e importantes. 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 da instituição já existentes com pessoas dessa comunidade.
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BLOCO NA RUA - REÚSO DE MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Pedro Kopschitz Xavier Bastos

DEPTO DE CONSTRUCAO CIVIL /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Objetivos:
- Colocar em operação o site ReMat (www.remat.eco.br), concebido na Faculdade de Engenharia da UFJF
com a finalidade de ser um portal de doações, trocas e negociações de materiais e componentes de
construção para reúso;
- Obter índices locais, regionais e nacionais sobre reúso de materiais e componentes de edificações e
transformá-los em quantidade de CO2 que se deixou de emitir na atmosfera caso fossem produzidos novos
materiais.
- Criar oportunidades de acesso a materiais de menor custo para a construção de habitações.
- Incentivar a prática e a cultura do reúso de materiais de construção, como atitude ambiental e socialmente
saudável.
- Contribuir para a preservação do meio ambiente.

Metodologia:
- Os dados serão obtidos via operação do site ReMat e suas funcionalidades, incluindo a ferramenta Google
Analytics.

Público alvo:
- Todas as pessoas que queiram ter acesso, doar ou trocar materiais com sensibilidade ambiental e social.

Análise dos resultados:
- Os resultados serão analisados sob a ótica das potencialidades para incentivo à cultura do reúso, para
ganhos sociais e ambientais e para criação de políticas públicas.
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Incentivo à instalação de centros de mediação extrajudicial e capacitação da equipe técnica

Fernando Guilhon De Castro

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O Projeto de Incentivo à Instalação de Novos Centros de Mediação Extrajudicial/Mediação Comunitária possui
o objetivo de criar novos centros de mediação extrajudicial, a fim de ampliar o acesso da população ao
exercício pleno da cidadania e ao diálogo social, no tocante a conflitos individuais e coletivos em Juiz de Fora.
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ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO À LACTENTES COM RISCO PARA
ALTERACOES NO DESENVOLVIMENTO

Jaqueline Da Silva Fronio

DEPTO DE FST DO IDOSO,DO ADULTO E MATERNO-INFANTIL

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

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/CAS, duas a três vezes por
semana, com duração de 40 a 50 minutos, de acordo com a necessidade de cada lactente.
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Capacitações em práticas de mediação: fomentando uma cultura de diálogo no ambiente escolar

Nathane Fernandes Da Silva

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Esta proposta de extensão centra-se na construção e no oferecimento de capacitações em mediação para a
comunidade da Escola Estadual Israel Pinheiro, em Governador Valadares. A demanda partiu da própria
escola, e a ideia central é partilhar conteúdos acerca da abordagem colaborativa e dialógica dos conflitos por
meio da metodologia da mediação. A capacitação será elaborada pelos discentes extensionistas,
supervisionados pela coordenação e colaboradores do projeto, a partir das demandas advindas da escola
parceira. Espera-se poder contribuir para a construção de um ambiente escolar saudável, que paute a
regulação de seus conflitos por instrumentos de diálogo, intercompreensão e de busca por soluções
compartilhadas. E-mail para contato: nathanefsilva@gmail.com.
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Grupos lúdicos em pediatria: o brincar como enfrentamento da hospitalização

Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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.
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ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS VIVENDO COM TUBERCULOSE E ASSISTIDAS NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE DE JUIZ DE FORA- MG

Girlene Alves Da Silva

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

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.
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Atendimento Odontológico ao Paciente com Necessidades Especiais

Cleverton Correa Rabelo

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A inclusão social de indivíduos com deficiência em nossa sociedade tem passos débeis. Pessoas com
deficiência podem apresentar alterações físicas, intelectuais, sociais ou multiplicidade destas alterações
podendo levar a restrições de mobilidade, aprendizagem, sociabilidade e saúde. O grau de dependência
destes indivíduos assim como sua estrutura familiar podem determinar seu segregamento em instituições de
abrigo. O projeto de extensão AOPNE (Atendimento Odontológico a Pessoa com Necessidade Especial) atua
na promoção de saúde bucal na Associação Santa Luzia (Governador Valadares/MG, Brasil) trabalhando
interdisciplinarmente com a equipe de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia e medicina.
Procuramos conhecer esse Território através de um levantamento epidemiológico das condições bucais e
consulta aos prontuários médicos dos internos, assim como classificação de suas múltiplas necessidades pela
equipe de enfermagem. Desta forma, envolvendo a expansão de conceitos inclusivos nos alunos e
enriquecendo o planejamento das ações terapêuticas.
Objetivos: Conscientizar e educar internos e cuidadores com relação a prevenção de problemas bucais;
desenvolver pesquisas epidemiológicas e de desenvolvimento de técnicas relacionadas a promoção de saúde
bucal e também contribuir na promoção da inclusão social como responsabilidade profissional na formação
dos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus GV. Metodologia: A assistência odontológica
será oferecida a todos os internos que estejam aptos a receber tratamento odontológico, através de um
programa de escovação supervisionada, restaurações, raspagens supra e sub-gengivais, controle de placa.
Também abordaremos educação para a saúde com pacientes, cuidadores, funcionários e equipe de
assistência multidisciplinar. Os estudantes da Faculdade de Odontologia da UFJF/campus GV também
executarão pesquisas de levantamento epidemiológico para avaliação dos resultados do programa.
Devido a falta de autonomia dos internos, altos índices de placa bacteriana e inflamação gengival estão
presentes neste grupo. Os alunos do projeto apóiam a equipe de enfermagem realizando escovações
dentárias, utilizando para tal, uma escova e afastadores adaptados desenvolvidos neste projeto.
 Prof Dr Cleverton Corrêa Rabelo - cleverton.rabelo@ufjf.edu.br - 33-988909335
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InspirAÇÃO em oncopediatria: motivando ações em saúde bucal

Gisele Maria Campos Fabri

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

IA palavra "inspiração" vem do termo latim composta pelo prefixo in (em português, "em") e o verbo spirare
(soprar). Inspirare significa "soprar em" ou "insuflar".  Pelo dicionário Aurélio significa movimento pelo qual se
leva o ar aos pulmões; conselho; coisa inspirada. Neste sentido, queremos inspirar conselhos de saúde bucal
e ações inspiradoras no cuidado em oncopediatria. A odontologia focada na promoção de saúde a uma
população infantil repercute positivamente a curto e longo prazo.  A criança apreende os cuidados com
higiene bucal, diminuindo a incidência de novas doenças bucais. Além disto, é modelo para seus cuidadores.
Estabelecer a saúde bucal na criança em tratamento antineoplásico corrobora com o restabelecimento da
saúde geral e melhora na qualidade de vida. A terapia antineoplásica permitiu aumento na sobrevida de
pacientes oncológicos, porém, não são incomuns efeitos adversos dos agentes antineoplásicos. A cavidade
bucal é frequentemente afetada e muitas vezes, pode levar à interrupção do tratamento, agravando o
prognóstico. Este projeto de extensão enfatiza a inserção dos cuidados profiláticos e acompanhamento
odontológico à pacientes pediátricos em tratamento para o câncer. Desta forma, visa proporcionar melhor
abordagem clínica odontológica, ressaltando a importância dos cuidados bucais necessários, principlamente
na prevenção das complicações bucais identificadas. Alterações bucais que podem comprometer a cura da
doença e gerar um aumento dos custos ao sistema de saúde. De forma lúdica e motivadora pretende-se
estimular a aprendizagem sobre a importância da saúde bucal, os cuidados e técnicas de higiene bucal, além
de conscientizar os pais sobre hábitos e dietas inadequadas e sobre os principais efeitos colaterais da terapia,
favorecendo a um diagnóstico precoce de manifestações bucais. Os alunos bolsistas realizarão uma
abordagem acolhedora aos pacientes da pediatria do Instituto Oncológico/Hospital 9 de Julho, Juiz de Fora,
MG, Brasil, para orientar sobre as técnicas e cuidados específicos de promoção de saúde bucal para este
perfil de pacientes. Os pacientes sera~o abordados de acordo com o protocolo especi´fico que envolve uma
abordagem inicial para avaliac¸a~o do quadro clínico do paciente (prontua´rio) e exame cli´nico da condic¸a~o
bucal. Sera~o examinados tecidos moles e duros do complexo maxilomandibular. A seguir sera´ elaborado
um plano de tratamento individual determinado em conjunto com o me´dico responsável e equipe
multiprofissional. Os pacientes recebem os cuidados ja´ preconizados para cada doenc¸a bucal identificada
com adequac¸o~es para a condic¸a~o atual. O tratamento incluira´ desde cuidados de profilaxia e
hidratac¸a~o bucal ate´ procedimentos mais complexos tratamento de efeitos citotóxicos da terapia
imunossupressora. Assim, este projeto cria um espac¸o de ensino, assiste^ncia e pesquisa. Para o paciente é
uma oportunidade de prevenir e amenizar as complicações do tratamento contra o câncer e para o discente,
estimula a interac¸a~o multiprofissional, o olhar crítico e investigativo  e a sensibilidade na atuação,
contribuindo para sua formac¸a~o humana e profissional.
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PRO GASTRO: Cuidado Nutricional e Saúde Integral para Portadores de Doenças Intestinais

Ana Vladia Bandeira Moreira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

No contexto das mudanças no perfil de morbimortalidade e aumento da prevalência das doenças crônicas no
Brasil destacam-se as doenças inflamatórias intestinais (DII), em destaque a Doença de Crohn (DC) e a
Retocolite ulcerativa (DCU), como as principais; bem como de causa autoimune como a Doença Celíaca, as
quais geram na grande maioria dos casos problemas hepáticos e pancreáticos complicado a qualidade de
vida, destes usuários. Estas doenças ocorrem a partir da interação de fatores genéticos, microbiota intestinal
e imunorregulação de mucosa. Diante deste fato, a presente proposta tem como objetivo a de contribuir para
o atendimento das demandas sócio-nutricionais de indivíduos portadores de Doença de Crhorn, Retocolite
Ulcerativa, Doença Celíaca e outras desordens intestinais de modo a auxiliar nas escolhas e manipulação
corretas dos alimentos específicos ao seu tratamento, contribuindo para a autonomia e autocuidado do
usuário. Para tanto, o Pro Gastro, envolverá técnicas voltadas para o conhecimento do comportamento
alimentar, após o diagnóstico da doença. Conduzirá o planejamento dietético individualizado tomando como
base os principais sintomas e viabilizar encontros culinários; bem como de acolhimento com o intuito de
viabilizar melhor adesão ao tratamento. Como referência metodológica, serão utilizados os passos de Freire
(2012) descritos na obra Pedagogia do Oprimido.
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Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata mineira

Cezar Henrique Barra Rocha

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Identificar e realizar o mapeamento dos sítios arqueológicos e da diversidade cultural dos municípios da Zona
da Mata do Estado de Minas Gerais por meio de ações que permitam suscitar e documentar a memória social
coletiva da população da região, principalmente das comunidades rurais, com o emprego 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. O ponto de
partida para as ações é a própria 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.
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Nucleação do Polo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o processo de envelhecimento nos bairros de Juiz
de Fora

Estela Saleh Da Cunha

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O Projeto “Nucleação do Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o processo de
envelhecimento nos bairros de Juiz de Fora”, criado em 2003, tem como proposta a descentralização do
trabalho oferecido pelo "Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o processo de
envelhecimento, 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. Salientamos que no ano de 2016 o Projeto recebeu menção honrosa na área temática da
Educação, durante o “I Mostra de Ações de Extensão da UFJF”, realizada entre os dias 19 e 21 de outubro de
2016.
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,  bairro Dom Bosco, às terças-feiras, de 13:30 às 16:30 h.
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SEMPRE VIVO - DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CORPOS PARA ENSINO E PESQUISA

Alice Belleigoli Rezende

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

SEMPRE VIVO
"Dê vida ao conhecimento, doe seu corpo para estudo."

A Anatomia Humana tem características específicas, o que torna o seu estudo em modelos animais e
artificiais insuficiente para o entendimento de todas as estruturas. Corpos e peças naturais são considerados
o melhor instrumento de ensino por professores da área. O grande desafio das instituições de ensino superior
é, entretanto, a manutenção de um acervo satisfatório. Para que a UFJF continue a oferecer aulas de
anatomia que possibilitem um conhecimento concreto e de qualidade aos aproximadamente 1000 estudantes
dos sete cursos da área de saúde, Ciências Biológicas e Psicologia, é necessário que o Departamento de
Anatomia mantenha um acervo de corpos e peças anatômicas. Neste contexto, foi criado o programa
SEMPRE VIVO – Doação Voluntária de Corpos para Ensino e Pesquisa.
Para que o SEMPRE VIVO tenha sucesso é necessário divulgar o programa e sensibilizar a comunidade
acadêmica e local sobre a importância da doação de corpos para assegurar a disponibilidade de peças
anatômicas para a formação de futuros profissionais da área de saúde.  Propagar a ideia de que é possível
colaborar para a manutenção deste acervo, através da Doação Voluntária de Corpos para fins de ensino e
pesquisa! Esta é uma forma legítima e ativa de contribuir para a formação de profissionais capacitados e para
a melhoria da saúde, constituindo um gesto altruísta e de valor inestimável para o conhecimento.
Neste contexto, é importante estabelecer uma parceria permanente entre a comunidade e a Universidade. A
população contribui para a manutenção do acervo de corpos e pecas anatômicas da UFJF, e a Universidade
retribui formando profissionais mais capacitados, o que reflete na qualidade do atendimento a saúde, não
apenas em Juiz de Fora, mas em toda a região. Pessoas interessadas em doar o corpo e participar do projeto
''Sempre Vivo'', devem entrar em contato com Departamento de Anatomia da UFJF, para comunicar sua
intenção e esclarecer todas as suas dúvidas sobre o processo de doação. Qualquer pessoa com idade acima
de 18 anos pode se cadastrar e não há limite de idade para a doação. O anonimato e a integridade do doador
são preservados em todas as etapas do processo.

Departamento de Anatomia:
Tel: (32) 2102-3205
E-mail: depto.anatomia@ufjf.edu.br
Site: www.ufjf.br/anatomia
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A assistência farmacêutica no Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI) – Regional Minas Gerais e
Espírito Santo: potencialidades e fragilidades.

Patricia Aparecida Baumgratz De Paula

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Essa proposta de caráter extensionista busca conhecer os elementos constitutivos da saúde dos povos
indígenas dos vales do Mucuri e Rio Doce, os profissionais de saúde que atuam nessa área e a Assistência
Farmacêutica (AF), prestada pelo Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI) – Regional Minas
Gerais (MG) e Espírito Santo - sediado em Governo Valadares/MG. Para tanto, pretende-se levantar as
demandas da AF desse distrito, e oferecer capacitações aos farmacêuticos da saúde indígena, por meio de
oficinas e cursos.

contato: patricia.paula@ufjf.edu.br
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Ecos no Cinema: análise da relação entre economia, política e sociedade utilizando como fonte filmes e
documentários.

Carlos De Faria Junior

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A proposta central deste projeto de extensão é dar continuidade ao trabalho desenvolvido, até o presente
momento, de levar às comunidades acadêmica e não acadêmica o cinema como forma de perceber os
problemas econômicos, em variados períodos e contextos históricos, e sua relação com as questões sociais.
Durante cada evento, após a exibição do filme um especialista no tema coordena um debate, o qual teria por
objetivo chamar atenção para as questões econômicas e sua relação com as questões sociais. A atividade
continuará a ser organizada por alunos da graduação que pertençam a equipe do projeto. Os debatedores
poderão ser professores, discentes e mesmo convidados de fora da comunidade acadêmica, que conheçam o
filme ou o documentário a ser exibido e sejam especialistas no tema proposto, dentro da ideia central do
projeto. As Coordenações do GV SHOPPING e do Centro Cultural Nelson Mandela (da Prefeitura Municipal
de Governador Valadares) concordaram em continuar cedendo os respectivos espaços de auditório para os
eventos mensais (exibição dos filmes e desenvolvimento dos debates), além de contribuir com a divulgação
dos mesmos. Nesta nova etapa do projeto, realizaremos um seminário do mesmo com palestras e debates e
também publicaremos as primeiras edições da revista eletrônica ECOS NO CINEMA.
A Coordenação do GV SHOPPING informou que a Carta de Anuência só será liberada pelo setor jurídico dois
dias após o encerramento das inscrições, mas abaixo apresentamos o link da UFJF que indica o próximo
evento que ocorrerá lá e, portanto, confirma com outras atividades que já foram realizadas no GV SHOPPING,
bem como nossa página no Facebook e o Site do Projeto.

http://www.ufjf.br/noticias/evento/ecos-no-cinema-o-massacre-no-bairro-chines/
https://www.facebook.com/search/top/?q=ecos%20no%20cinema
www.ufjf.br/ecosnocinema
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Epidemiologia e Mobilização Social - EPIMOBS

Waneska Alexandra Alves

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A epidemiologia é uma ciência que se constitui instrumento básico para o desenvolvimento de políticas e
estratégias de prevenção e controle de doenças e agravos de relevância para os sistemas de saúde. Como
disciplina é um pilar essencial à saúde pública pois fundamenta-se no raciocínio causal permitindo
compreender processos de adoecimento no âmbito populacional em um determinado território.

Nos serviços de saúde a epidemiologia é incorporada à necessidade crescente de geração de novas
informações que irão dar suporte a discussão e construção de políticas públicas de saúde e de definição de
estratégias de prevenção, controle de doenças e agravos e a promoção da saúde.

As atividades de extensão devem estar atreladas aos movimentos sociais que organizam e expressam os
interesses da sociedade em relação ao seu estado de saúde-doença. Assim, a mobilização social torna-se
uma tarefa essencial para a convocação dos sujeitos e para o compartilhamento de sentimentos,
conhecimentos e responsabilidades – já que se pode defini-la como um processo comunicativo.

O projeto Epidemiologia e Mobilização Social - EPIMOBS tem como proposta apoiar os espaços institucionais
da vigilância epidemiológica (VE), atenção à saúde e de articulação entre os diversos atores envolvidos na
análise de dados e geração de informação estratégica, para a realização de ações de prevenção e controle de
doenças e agravos no município de Governador Valadares, Minas Gerais. Assim, o EPIMOBS poderá
fortalecer as ações de VE permitindo conhecer o comportamento de doença e agravos importantes,
oportunizando a recomendação de ações de prevenção e controle apropriadas na comunidade valadarense.

O objetivo geral do projeto é a de envolver e atingir a sociedade valadarense como um todo, de forma
contínua, promovendo e contribuindo na orientação de ações em Saúde Pública desse território.

Entende-se que toda a população valadarense poderá ser beneficiada por este projeto uma vez que dentre os
objetivos está o de contribuir para a vigilância em saúde em GV. Também serão beneficiados pelo projeto os
estudantes dos cursos da área da saúde, que se interessem pela temática e que poderão participar dos
eventos relacionados à epidemiologia, prevenção e controle de doenças e agravos de relevância
epidemiológica para GV.

Como percurso metodológico, ao início de cada semestre letivo acontecerá um encontro entre os orientadores
do projeto e representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares (SMS) para
discussão e definição de temas relevantes para intervenção por meio da mobilização social. A partir daí terá
início o trabalho dos alunos envolvidos no projeto, que procederão com revisão da literatura para
contextualização da situação epidemiológica das doenças/agravos selecionados e análise de dados primários
e secundários. A fonte de dados será também os Sistemas de Informação em Saúde pertinentes e com
informações do nível local. A etapa posterior será a definição e planejamento das ações e tipo mobilização
para prevenção e
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controle. No final de cada semestre letivo será realizado em evento (tipo Networking) conjunto entre a
Universidade e a SMS. Nessa oportunidade os resultados das atividades de mobilização serão apresentados
e discutidos. Serão realizados ajustamento das intervenções para planejamento das ações do semestre
seguinte.

O EPIMOBS promoverá a integração entre serviço e academia em prol de ações de prevenção, controle e
promoção da saúde. Tais ações serão produtos da aplicabilidade do conhecimento cientifico à realidade social
e epidemiológica, promovendo a construção de estratégias de intervenção, a melhoria da capacidade de
decisão e a transformação da sociedade.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Radar da Política Comercial

Carolina Rodrigues Correa Ferreira

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Radar da Política Comercial (RPC) é um projeto de extensão do departamento de economia da UFJF
campus Governador Valadares e tem como objetivo acompanhar periodicamente a adoção de medidas não-
tarifárias ao comércio internacional por países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). A
finalidade é facilitar o conhecimento e a compreensão das medidas pelos exportadores e importadores de
Governador Valadares e de todo o Brasil, permitindo que estes possam se adequar as mesmas.
O projeto também tem como escopo o acompanhamento e análise da balança comercial valadarense, visando
dar maior destaque ao comércio internacional da região, evidenciando os principais produtos exportados e
importados, oportunidades de expansão e possíveis deficiências do setor.
Por fim, o projeto almeja trazer informação aos empresários participantes do comércio internacional, bem
como para aqueles que desejam ingressar nesse mercado.
O RPC já está sendo desenvolvido desde 2017 e suas publicações podem ser acompanhadas em
http://www.ufjf.br/rpcgv.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE
ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA OSTOMIZADA -SASPO - DE JUIZ DE FORA-MG

Ana Livia De Oliveira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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.
Profa. Ana Lívia de Oliveira
Departamento de Nutrição 2102-3234
e - mail - analivia.oliveira@ufjf.edu.br
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INCLUSÃO PRODUTIVA ATRAVÉS DE OFICINAS CULINÁRIAS EM UMA OBRA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE JUIZ DE FORA -MG

Ana Livia De Oliveira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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.
Profa. Ana Lívia de Oliveira
Departamento de Nutrição - 2102-3234
e- mail - analivia.oliveira@ufjf.edu.br
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ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE LACTENTES E CRIANÇAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE
ABRIGO INFANTIL DE GOVERNADOR VALADARES-MG

Alessa Sin Singer Brugiolo

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Maria Teresa Bustamante Teixeira

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

No Brasil, os cânceres de mama e do colo de útero destacam-se como problemas de saúde pública, desta
forma, o controle dessas neoplasias é considerado uma prioridade nacional. O rastreamento realizado por
meio do exame citopatológico do colo do útero e pela mamografia são as principais estratégias para a
detecção precoce destes cânceres. A mamografia de rastreio, segundo o Ministério da Saúde, deve ser
realizada a cada dois anos, em mulheres assintomáticas, na faixa etária de 50 a 69 anos. Já o rastreamento
citopatológico é recomendado para mulheres de 25 a 64 anos, a cada três anos após dois exames com
resultados negativos realizados anualmente. Porém, ainda são realizados de forma oportunística no país. Esta
forma de rastreamento, além de ser menos efetiva no impacto sobre a mortalidade, é mais onerosa para o
sistema de saúde. Neste sentido, este projeto tem como objetivo implantar um programa piloto de
rastreamento organizado dos cânceres de mama e colo do útero em área adscrita por Unidade de Atenção
Primária à Saúde (UAPS) no município de Juiz de Fora. O projeto será realizado nas UAPS Bairro Industrial e
o grupo será composto por acadêmicos, pela equipe de saúde da UAPS, por alunos do Programa de Pós-
graduação em Saúde Coletiva da UFJF, por docentes e pelos coordenadores do projeto. Será realizado o
levantamento da população feminina cadastrada na UAPS, alvo do rastreamento do câncer de mama (50 a 69
anos) e do colo do útero (25 a 64 anos), pela equipe do projeto junto aos agentes comunitários. Será criado e
alimentado um banco de dados contendo informações de todas as mulheres adscritas pela UAPS que estão
na faixa etária preconizada para o rastreamento citopatológico e mamográfico, utilizando as informações
coletadas rotineiramente pelo serviço e aquelas referentes ao rastreamento. Estes dados serão analisados
com o objetivo de, inicialmente, realizar o diagnóstico da situação e, posteriormente, monitorar a situação de
rastreamento de cada mulher. Aquelas que nunca tiverem realizado os exames de rastreamento ou que
tiverem realizado em periodicidade diferente do recomendado serão convidadas para comparecerem na
UAPS. O contato será feito por ligação telefônica ou por visita domiciliar juntamente com o agente comunitário
de saúde. Para aquelas que nunca realizaram ou estiverem em atraso, tais exames serão agendados na
UAPS de acordo com a disponibilidade de horários do serviço e das mulheres. Em relação às mulheres que
fazem exame além do recomendado, serão orientadas quanto às recomendações do Ministério da Saúde e
sobre a importância de seguir tais recomendações. Também serão realizadas atividades de educação em
saúde na UAPS, com ações voltadas para o público em geral que frequenta o serviço e atividades de
educação permanente com a equipe de saúde, abordando o tema do rastreamento dos cânceres femininos.
Desta forma, os alunos poderão acompanhar as mulheres pertencentes às faixas etárias elegíveis para o
rastreamento e acompanhar os agentes comunitários de saúde, conhecendo seu trabalho junto à comunidade
e identificando as mulheres pertencentes ao público alvo do rastreamento, assim como desenvolverão
atividades de educação em saúde e educação permanente.  Para o desenvolvimento das atividades, os
acadêmicos serão orientadas pelos professores, coordenadores do projeto e terão supervisão dos pós-
graduandos. Pretende-se, com este projeto, proporcionar uma integração ensino/serviço na área da Saúde da
Família com foco na prevenção dos cânceres de mama e colo do útero e na interdisciplinaridade e,
certamente, aprimorar o controle local destas doenças.
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Blockchain: Muito além da geração de valor e eficiência econômica. Possibilidade de desenvolvimento de
novas práticas sociais e transparência para um mundo melhor.

Heloisa Pinna Bernardo

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

Blockchain, também conhecida como “protocolo de confiança”, é uma tecnologia que pode ser descrita como
um banco de dados, distribuído e compartilhado, capaz de produzir consenso e assegurar a integridade e
unicidade das informações que nela são inseridas. Visa à descentralização como medida de segurança e
transparência de suas operações. Uma aplicação natural para isso é a criação de moedas virtuais, como é o
caso do Bitcoin.
No entanto, a blockchain oferece uma oportunidade de inovação real, não apenas no campo financeiro
privado, como vem acontecendo predominantemente até agora. É uma ferramenta com grandes
potencialidades para empreendimentos sociais nas mais diversas áreas.
Ainda pouco estudada no meio acadêmico mas que já tem sido utilizada por empreendedores e grupos de
pessoas que tem propósito de modificar o entorno por meio de ações empreendedoras. O projeto tem como
objetivo principal impulsionar a adoção da tecnologia blockchain por empreendedores e organizações sociais.
Como subproduto, o projeto amplia o conhecimento e possibilita o alargamento dos temas a serem
pesquisados pela comunidade acadêmica.
Buscar-se-á criar um ambiente propício para a discussão sobre soluções com o uso da tecnologia Blockchain,
capacitando indivíduos e incentivando a organização de empreendedores em torno de um tema emergente na
sociedade. Isto será propiciado através de encontros, palestras e cursos sobre o tema no âmbito do Escritório
de Soluções com Blockchain. O Escritório acolherá as demandas da comunidade de empreendedores e
analisará a viabilidade e a oportunidade da aplicação da tecnologia Blockchain envolvendo conhecimentos
transversais em diferentes áreas do conhecimento.
Será montado um grupo de discussão e divulgação em redes sociais para divulgar as
ações do projeto e estimular a comunidade a interagir com vistas a buscar soluções com o uso da tecnologia
Blockchain.
O público alvo são empreendedores e aspirantes a empreendedores que podem usar a tecnologia para
modelos de empreendimentos inovadores, incluindo nesse grupo também os empreendedores sociais e as
organizações não governamentais que lidam com direitos humanos.  Os gestores públicos também são alvo
do projeto visto que a pela possibilidade de aplicações que possibilitam a auditoria das transações que são
registradas no livro razão descentralizado.
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Atenção às Crianças Portadoras de Bexiga Neurogênica e Disfunção do Trato Urinário Inferior

Cacilda Andrade De Sá

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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Ágora - Cidade e política em Juiz de Fora

Clarice Cassab Torres

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A Ágora era o lugar do encontro, do debate, do discurso onde era possível trocar ideias e opiniões e refletir
sobre as questões relativas à vida em sociedade e na cidade. Na atualidade e cada vez mais as cidades têm
perdido essa dimensão, tornando-se um lugar de afastamento e isolamento. As ruas deixam de ser o lugar do
encontro para se tornarem o lugar da circulação e da troca. Imbuído do espírito da Ágora o projeto pretende
criar momentos de debate e reflexão em diferentes espaços de Juiz de Fora. O objetivo é levar o
conhecimento produzido na Universidade para as ruas, praças e outros pontos visando democratizar o acesso
ao saber produzido na Universidade e fortalecer a dimensão pública e política da cidade, proporcionando um
espaço público de debate de questões referentes a produção social do espaço.
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Memória e Qualidade de Vida: uma ação interdisciplinar com vistas ao envelhecimento ativo e saudável

Anna Claudia Rodrigues Alves

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

REITORIA

Resumo

A Oficina de Memória é uma experiência de construção coletiva de conhecimentos, instrumento de
compreensão e construção do tempo presente, através da releitura do passado. A equipe do Polo
Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento da UFJF pretende
oferecer e desenvolver a Oficina, em parceria com a equipe do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do
Servidor (SIASS/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, a partir da valorização das lembranças
e experiência dos participantes, contribuindo para o fortalecimento de sua identidade, autonomia, e melhoria
de sua qualidade de vida.
Duração: Dez encontros semanais
Local: Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento da UFJF
Horário de funcionamento: de 7h às 19h.
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A BÍBLIA E OUTRAS FONTES ANTIGAS NO ENSINO RELIGIOSO E HISTÓRICO

Elisa Rodrigues

DEPTO DE CIENCIA DA RELIGIAO /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Partindo da hipótese de que o livro mais distribuído e consumido no Brasil - a bíblia - costuma ser lido a partir
de uma ótica religiosa e moral, sendo
negligenciados, muitas vezes, os seus aspectos literários, históricos e culturais, buscaremos estender as
contribuições acadêmicas da Ciência da Religião e da História no trato da bíblia enquanto fonte.Para tanto,
continuaremos a pesquisa "Religiosidades e consciência histórica: leituras da lei mosaica entre os estudantes
do IFSUDETE MG".
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 aos discentes da
Educação Básica 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). A fim de oferecer um caminho para a aproximação entre a escola e a família, ofereceremos, a partir de
março de 2019, 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, grupos de estudos e cursos de extensão relacionados à temática do
uso da bíblia no Ensino Religioso (laico e não confessional) e no ensino de História
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Índice de Confiança Empresarial de Governador Valadares - ICE/GV

Luckas Sabioni Lopes

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Pollyanna Costa Cardoso

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) é uma iniciativa do Ministério da Saúde para promover o
aleitamento materno e a alimentação complementar saudável de crianças menores de dois anos de idade, no
Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo deste projeto é apoiar a implementação da EAAB na rede de
atenção básica do município de Governador Valadares-MG. A meta é apoiar a equipe de saúde na
elaboração, no desenvolvimento e na execução de um plano de ação para fortalecimento das ações de
promoção, de proteção e de apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável,
juntamente aos recentes tutores da EAAB do município - profissionais de saúde da atenção primária. O
acompanhamento do processo e monitoramento de implementação da EAAB nas Unidades de Saúde será
realizada conforme descrição no Manual de Implementação da EAAB do governo federal. Serão convidadas
para participar deste projeto as equipes de saúde dos 11 NASF e das 61 ESF de Governador Valadares. A
implementação da EAAB depende de ações intersetoriais, incluindo governo, Universidade, serviço,
comunidade, numa perspectiva de abordagem integrada e humanizada ao grupo materno-infantil na atenção
básica para o fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação
complementar saudável. Espera-se impacto positivo nos indicadores de saúde e nutrição de crianças menores
de dois anos de idade do município de Governador Valadares-MG e a certificação futura das Unidades de
Saúde pela EAAB.
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Índice de Preços ao Consumidor de Governador Valadares – IPC/GV

Thiago Costa Soares

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Transplante de Órgãos 2018-2019

Helady Sanders Pinheiro

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Observatório de Bioquímica e Imunologia como estratégia educacional para o ensino fundamental nas escolas
públicas de Governador Valadares.

Dirce Ribeiro De Oliveira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Projeto tem como objetivo principal disseminar os conhecimentos de bioquímica e de imunologia ensinados
na Universidade Federal de Juiz de Fora - campus Governador Valadares, para os alunos do ensino
fundamental das escolas públicas, despertando nos mesmos o interesse pela ciência por meio de atividades
lúdicas e da experimentação em laboratório. O Projeto será desenvolvido por professores com conhecimento
na área, juntamente com estudantes de graduação e de pós-graduação que, por sua vez, terão a
oportunidade de dialogar sobre ciência com a sociedade. Pretende-se também estimular a capacidade crítica
e criativa e trabalhar a interdisciplinaridade e a transversalidade, contribuindo para melhorar a qualidade de
vida dos alunos, a formação acadêmica, e reduzindo a evasão escolar. Os alunos da UFJF-GV deverão
adequar a linguagem para permitir o melhor entendimento pelo público atendido, o que permitirá que eles se
tornem no futuro profissionais com maior comprometimento social.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ERA OUTRA VEZ: COMPARTILHANDO LEITURAS, ENALTECENDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Geruza Cristina Meirelles Volpe

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

No primeiro ciclo do Projeto “Era Outra Vez: Compartilhando Leituras, Enaltecendo Práticas Pedagógicas”,
aprovado nos Termos do Edital PROEX/UFJF nº 1/2017 – Programas e Projetos de Extensão – Demanda
Espontânea – partilhamos nossa “felicidade de ler”, acreditando 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. Diversos foram os resultados conquistados, entre
eles: compartilhamento de parte do acervo cadastrado com técnicos e outros colaboradores da Biblioteca
Central, a quem agradecemos o incentivo na figura da Coordenadora do Centro de Difusão do Conhecimento
(CDC) da Universidade Federal de Juiz de Fora, Srª Carmorinda Antônia de Sousa Ferreira; cadastramento
de centenas de livros de literatura infantil, contendo informações básicas sobre a obra (título, autor, editora,
edição e ano de publicação), sinopse e indicação por faixa-etária (estamos estudando a melhor maneira de
publicizá-lo); banco de dados de alguns dos/das participantes que já se cadastraram; avaliação geral
pelos/pelas leitores(as) das obras disponibilizadas; promoção e participação em eventos literários em escolas
públicas de Educação Básica, em parceria com colegas do Departamento de Educação e do Colégio de
Aplicação João XXIII; desenvolvimento de atividades na Semana Literária da FACED e na II Mostra de
Extensão da UFJF; mês de março dedicado às mulheres (seleção de obras escritas e ilustradas por autoras,
versando sobre os temas: ancestralidade; negritude; atitude; estereótipos de gênero); promoção da oficina
“Graffiti e suas múltiplas facetas” na Semana de Acolhimento da FACED – 2018/1, na qual a parte empírica
consistiu na experimentação dos(as) participantes e na grafitagem de um tapete para ser utilizado em
atividades externas, cujo grafite foi inspirado em livros disponibilizados à Christyanne Assis Barreiro
(Mestranda em Educação – PPGE/UFJF e Grafiteira) e André Luiz Gonçalves (Designer, Tatuador e
Grafiteiro), a quem mais uma vez agradecemos na figura de seus “vulgos” TIA e ANEG, respectivamente.
Todavia, não logramos que esta felicidade tenha se consolidado “no coração” do público que estabelecemos
como “alvo”, consideradas a quantidade e a assiduidade daquelas/es que avaliaram as obras disponibilizadas
na Biblioteca da Faculdade de Educação. Mas o que são números quando se trata de literatura? De
encantamento? Estávamos taciturnas e desmotivadas a prosseguir, quando singelos comentários, registrados
em comunicados no mural de que o projeto logo findaria assim diziam: “Gostaria que continuassem. As coisas
sutis podem demorar um pouco a vingar, mas ganham força com o tempo e são as que mais valem à pena!”;
“Será que foram tão poucos?” [Refere-se às/aos leitoras/es que participaram]; “Eu gosto de ler os livros e
comentar com os amigos, só não deixo as avaliações na folhinha”. Tais palavras nos levaram à reflexão e a
retomar o corolário anunciado no Projeto de que o papel da Universidade, a partir das Licenciaturas,
destacadamente em Pedagogia, seja de uma ação sistemática, reflexiva e intencional de formação de leitores
literários, futuros formadores de leitores. Logo, renasceu o desejo de propor a renovação do Projeto “Era
Outra Vez” em seu objetivo de 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
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perene. Neste novo ciclo, além de prosseguirmos com o cadastramento das obras e, a cada semana,
disponibilizarmos um livro na Biblioteca da Faculdade de Educação, acompanhado dos “diários de presença e
de bordo” ; trabalharemos junto aos colegas nas disciplinas, acordando previamente a contação de histórias
que dialoguem com temáticas abordadas nas mesmas. Sejam tod@s bem-vind@s a novo ciclo desta
aventura!

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Anatomia Humana : Apoio ao ensino fundamental e médio

Sérgio Murta Maciel

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Projeto em questão, um dos mais antigos e tradicionais da UFJF, se caracteriza por receber no Laboratório
de Anatomia alunos das redes privada e pública de ensino, de Juiz de Fora e região, com o objetivo de
ministrar-lhes uma aula prática de Anatomia Humana, complementando seu estudo teórico de Ciências e
Biologia. Desta forma a Universidade desempenha um de seus mais relevantes papéis que é de se aproximar
da comunidade, oferecendo a esses jovens  a oportunidade de um contato com a UFJF e com a parte prática
do conteúdo teórico estudado em sua escola.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Intervenção por tecnologia de biofeedback em portadoras de disfunção temporomandibular

Alexandre Wesley Carvalho Barbosa

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A disfunção temporomandibular é apontada como a segunda causa mais frequente de dor orofacial no mundo
e, no Brasil, 37,5% da população apresenta sintomas de disfunção temporomandibular, essencialmente
mulheres dos 18 aos 45 anos. O presente projeto se propõe a aplicar treinamento com exercícios isométricos
de resistência muscular à fadiga com o emprego do biofeedback como alternativa para o tratamento de
pacientes com disfunção temporomandibular com frequência de duas sessões semanais.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO NA COMUNIDADE- AÇÕES
EDUCATIVAS EM NUTRIÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA PESSOA IDOSA

Clarice Lima Alvares Da Silva

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O aumento da população idosa no Brasil e no mundo gera implicações sociais e em termos de saúde pública,
sendo considerado atualmente o mais importante desafio para a sociedade. Alterações decorrentes do
envelhecimento também são capazes de influenciar a alimentação e, consequentemente, o estado nutricional,
de forma que indivíduos idosos se tornam mais vulneráveis à ocorrência de desvios nutricionais e,
consequentemente, à ocorrência de outras doenças. Diante do exposto, o monitoramento do estado
nutricional do idoso, bem como o desenvolvimento de ações educativas e de intervenção para uma
alimentação adequada e saudável na população idosa pode prevenir a ocorrência de doenças e agravos
nesse grupo. O objetivo desse projeto é realizar ações educativas em nutrição destinadas a grupos como
estratégia de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade na população adulta e idosa do município de
Governador Valadares, Minas Gerais. Para tanto, a população adulta e idosa do município será convidada a
participar de atividades educativas em eventos no formato de feiras de saúde sobre o tema. Com esse projeto
espera-se proporcionar à população que envelhece um maior conhecimento sobre alimentação saudável e
adequada, a fim de que possa realizar suas escolhas alimentares de forma consciente e autônoma que
reflitam no controle e manutenção de peso corporal saudável, além da redução de fatores de risco para
ocorrência de doenças crônicas e seus agravos. Também espera-se contribuir para a formação de
profissionais mais sensibilizados para o cuidado em saúde do idoso, desenvolvendo habilidades e
competências para avaliação e intervenção nutricional específicas para este grupo populacional, construindo o
conhecimento a partir da prática e do contato com a comunidade e divulgando-o no meio científico.
Palavras-chave: alimentação saudável, envelhecimento, grupos, emagrecimento
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

NEPI ATENDE – Atendimento Ambulatorial em Nutrição para adultos e Idosos

Clarice Lima Alvares Da Silva

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Resumo
A ocorrência de desvios nutricionais entre idosos é uma realidade a ser enfrentada, tendo em vista que
ambos, desnutrição e sobrepeso, tem se sobressaído à eutrofia nesse grupo populacional. Sendo assim, se
por um lado existe a necessidade de construção de espaços coletivos como ferramenta de intervenção
nutricional para a adequação e controle de peso corporal saudável, sabe-se que por diversas vezes surgirão
indivíduos com situações mais graves de risco, os quais demandarão por atendimento individualizado e
especializado para um controle nutricional eficaz. O presente projeto pretende, a partir da realização de
acompanhamento individualizado em nível ambulatorial, atender uma demanda que vem sendo gerada ao
longo dos 6 anos de atividades do NEPI.  Seu objetivo é realizar atendimento ambulatorial individual em
nutrição destinado a indivíduos adultos e idosos com desvios nutricionais, como estratégia de prevenção e
controle do sobrepeso e obesidade no município de Governador Valadares, Minas Gerais. Os atendimentos
nutricionais serão realizados, incialmente, para aproximadamente 100 indivíduos adultos e idosos que, a partir
de sua participação em outros projetos vinculados ao NEPI sejam diagnosticados com risco nutricional
(alterações alimentares importantes, sobrepeso, obesidade, baixo peso, entre outros). Os atendimentos serão
pautados no (1) diagnóstico nutricional detalhado; (2) estabelecimento de objetivos e metas do tratamento; (3)
prescrição e planejamento dietético/dietoterápico; (4) acompanhamento mensal; (5) alta com encaminhamento
para participação nas atividades coletivas. Espera-se então proporcionar à população que envelhece um
atendimento individualizado e humanizado, pautado na recuperação ou promoção da autonomia alimentar,
trabalhando-se para que, ao longo do processo de atendimento e acompanhamento nutricional o paciente
seja empoderado para a realização de escolhas alimentares conscientes e saudáveis que reflitam no controle
e manutenção de peso corporal, além da redução de fatores de risco para ocorrência de doenças crônicas e
seus agravos.

Palavras-chave: intervenção, aconselhamento nutricional, emagrecimento
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE COM MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Jose Otavio Do Amaral Correa

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

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 nacionais e com o
Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Projeto Atelier Livre: produções de 'imagens-outras'

Ricardo Ferreira Lopes

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O exercício de contribuição mútua no âmbito do presente Projeto Atelier Livre, apoia-se na articulação de
atividades de ensino e pesquisa com diversas demandas da sociedade, atividades estas que envolverá um
conjunto de ações atinentes à representação gráfica, com ênfase nos meios de expressão de “imagens-
outras”. Fundamentado no compromisso social da universidade, o objetivo deste projeto é coletar, organizar e
sistematizar a iconografia histórica (mapas, fotos, cartas, pinturas), para o posterior processo de ilustração de
imagens que irão compor uma série de demandas, tais como: (i) ilustração de material iconográfico a ser
oferecido às instituições de ensino; de cultura e patrimônio; (ii) disponibilização da arte gráfica e da pesquisa
realizada sobre evolução urbana à comunidade acadêmica; (iii) produção de mapas temáticos aos órgãos de
turismo das prefeituras municipais; (iv) proposição de oficinas artísticas e; (v) criação de disciplina de caráter
extensionista voltada à experiência e a representação da morfologia urbana, da paisagem natural e
construída.
Em uma primeira etapa, este esforço resultará em um conjunto de ilustrações de cenas icônicas para uma
cartilha elaborada a partir de estudos baseados no desdobramento dos trabalhos do “GT Patrimônio” Grupo
Técnico de trabalhos em Patrimônio Cultural - desenvolvidos na revisão do Plano Diretor Participativo do
Município de Juiz de Fora, com a colaboração da UFJF com a PJF - onde buscou-se compreender os
conjuntos históricos estabelecidos pela Área de Diretrizes Especiais (ADE) Cultura, que carregam em si
valores de natureza inclusive imaterial, relevantes pela capacidade de proporcionarem bem estar e qualidade
de vida aos habitantes da cidade. Deste modo, o projeto Atelier Livre inicialmente apresenta uma continuação
das ações da UFJF junto a PJF, com o objetivo de assessorar os trabalhos de elaboração e planejamento
visual-gráfico e de seleção iconográfica para a composição da referida cartilha, envolvendo as áreas de
representação gráfica da paisagem urbana, em sua diversidade.  A representação gráfica de tais imagens,
referenciais marcantes da paisagem urbana sob a forma de ilustrações é o alvo do presente projeto. Na
dimensão social, a produção de ilustrações para a realização da cartilha se apresenta como um produto de
acesso à informação para a população.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Sistema de Acompanhamento das Atividades dos Setores da Agropecuária e Indústria

Weslem Rodrigues Faria

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

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.
Maiores detalhes poderão ser requeridos no contato: weslem.faria@ufjf.edu.br
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Título da atividade

Coordenador(a)
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Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Watu: Educação Intercultural e Bem Viver no Vale
do Rio Doce

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Watu surge como um projeto vinculado ao
Programa NAGÔ (Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares) em parceria com o CRDH (Centro de
Referência em Direitos Humanos do Médio Rio Doce), visando dar continuidade a ampliar as ações de
extensão voltadas para a defesa e promoção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e para a
inclusão de mestres/as camponeses, indígenas e quilombolas na UFJF-Campus GV. O projeto tem como
objetivo geral promover espaços de educação intercultural e experimentação pedagógica interepistêmica
visando contribuir para a formação transdisciplinar de estudantes e professores/as da rede pública de ensino
municipal, estadual e federal, bem como inspirar a de-colonização do pensamento acadêmico por meio do
resgate e da inclusão dos saberes tradicionais na extensão universitária em interface com a pesquisa e o
ensino público no Território Médio Rio Doce/Watu.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Projeto Só-Riso - Atenção Materno-Infantil

Cristina Lougon Borges De Mattos

DEPTO DE ODONT SOCIAL E INFANTIL /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

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 às Unidades Básicas de Saúde de Juiz de Fora
ou acolhimento daquelas oriundas das próprias Unidades Básicas de Saúde de Juiz de Fora e região; 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: quartas-feiras, das 14h00min às 18h00min;
quintas-feiras, das 8h00min às 12h00min; sextas-feiras, das 8h00min às 12h00min. Nosso Instagram:
projetosorisoufjf.
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Liga academica de prevenção ao câncer de boca

Eduardo Machado Vilela

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

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. Mais informaçoes: LAPCAB tel:
21023856 ou @mail:eduardo.vilela@ufjf.edu.br
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Ambulatórios de Saúde Mental: ampliando as possibilidades acadêmicas e assistenciais.

Alexandre De Rezende Pinto

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Esse projeto de extensão objetiva oferecer um campo de estágio dentro do Serviço de Psiquiatria do Hospital
Universitário da UFJF (HU UFJF) e de seus Programas Especializados para alunos dos diversos cursos da
área de saúde da UFJF, como forma de ampliação das possibilidades acadêmicas e assistenciais. Os alunos
poderão integrar as equipes multiprofissionais que compõem esses programas e, com isso, poderemos
potencializar a formação desses alunos, numa perspectiva inter e multiprofissional, fortalecer o aprendizado
dos residentes em Psiquiatria do HU UFJF e ampliar o número de atendimentos oferecidos aos pacientes
portadores de transtornos mentais.
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Gestão da Inovação: Articulação e integração Universidade-Sociedade

Nadia Carvalho

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A inovação estimula a cooperação entre atores distintos, desenvolvendo um papel essencial na aproximação
de empresas e universidades, uma vez que essa relação permite a integração de conhecimento e sua
transferência, além da geração conjunta de soluções.  Portanto, é essencial discutir e implementar
instrumentos adequados para promover a integração das universidades e institutos de pesquisa com a
iniciativa privada para fazer face às novas demandas no campo da propriedade intelectual e da transferência
de tecnologia, no que diz respeito aos projetos científicos e tecnológicos.
Neste contexto, formou-se, no Campus Avançado de Governador Valadares da UFJF, o Grupo de Trabalho
em Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia. Este GT é composto por servidores de
diferentes perfis acadêmicos e tem por missão: mapear oportunidades e fomentar iniciativas com foco em
inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da
extensão em favor do desenvolvimento do Campus e da Sociedade.
Dessa forma, o projeto tem por objetivo geral contribuir com a Gestão da Inovação no Campus de Governador
Valadares (UFJF), tendo por base o planejamento do Grupo de Trabalho em Inovação, Empreendedorismo e
Transferência de Tecnologia da UFJF-GV. Aplicando os aspectos da metodologia participativa em cada fase
do projeto, espera-se, fomentar a cultura da inovação aplicada na UFJF - Campus Governador Valadares e
comunidade, atrelado ao planejamento do GT-Inovação
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Assistência nutricional aos idosos integrantes do Ambulatório de Geriatria do Hospital Universitário-
Universidade Federal de Juiz de Fora

Ana Paula Boroni Moreira

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para manter e/ou recuperar a saúde e prevenir algumas
doenças. Nesta perspectiva, o projeto será desenvolvido 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.
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DETECÇÃO DE VULNERABILIDADE ENTRE PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: fase III
(avaliação clínico funcional, de cognição e rastreio para doença renal na perspectiva individual e grupal

Cristina Arreguy De Sena

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O grupo de pesquisa ao conciliar atividades de pesquisa, ensino, extensão e inserção social na temática do
envelhecimento humano objetiva: traçar um diagnóstico de uma região adstrita a uma Unidade Básica de
Saúde com vista a detectar vulnerabilidades entre pessoas em processo de envelhecimento com idade =65
anos para condições clínico funcionais, cognitiva e de morbilidade para doença renal crônica, utilizando para
isso de avaliações (clínico funcional, cognitiva e para doenças renais) na perspectiva individual, grupal e do
contexto sociocultural 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; ampliar a cobertura dos serviços disponibilizados pela UBS
para pessoas idosas segundo o grau de vulnerabilidade que apresentam a ponto de contribuir para a
qualificação do cuidado e promoção do o bem-estar; desenvolver tecnologias leve e leve-dura e atuar de
forma transformadora subsidiada por evidências científicas, estabelecendo com as pessoas idosas, com os
integrantes das atividades de extensão e de pesquisa (docentes e discentes do curso de graduação e pós-
graduação) uma aproximação e uma relação dialógica estreitada pelas atividades extensionistas, de pesquisa,
de ensino e de convivência com a sociedade de modo a buscar benefícios mútuos. Trata-se da continuidade
de atividades que estão sendo desenvolvidas desde 2015 junto uma comunidade do entorno da Universidade
Federal de Juiz de Fora caracterizada pela articulação das pessoas que integram essa proposta (motivada
pelo desenvolvimento de atividades de ensino, assistência, pesquisa e extensão com a atuação de docentes e
discentes de graduação e pós-graduação), os serviços de saúde local e a Faculdade de Enfermagem. O
interesse é realizar atividade de rastreio para avaliação clínico funcional, cognitiva e para doença renal por
meio de conexão entre os serviços de saúde e ampliar a cobertura vacinal entre pessoas com idade =65 anos
e seus contatos por meio de abordagem que é realizada por ocasião do desenvolvimento das atividades de
extensão propostas, estabelecendo assim parcerias que maximizem recursos humanos e de saúde a serviço
das pessoas da comunidade.
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Coletivo Marielle Franco – Mulheres UFJF: ações de combate à cultura de estupro no ambiente universitário.

Carolina Dos Santos Bezerra Perez

DEP DE CIENCIAS HUMANAS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

A presente proposta de projeto de extensão nasce para estruturar e dar visibilidade às ações já iniciadas no
âmbito do Coletivo Marielle Franco – Mulheres UFJF. O Coletivo é formado por professoras, TAEs,
funcionárias terceirizadas e discentes de várias unidades da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem como
objetivo promover ações de escuta, acolhimento, apoio e atenção às vítimas de assédio moral, sexual,
estupro e diversas outras violências contra a mulher, bem como acompanhamento e propositura de melhorias
das políticas, procedimentos e tratamentos institucionais em casos de violência de gênero, pautando o
enfrentamento à cultura do estupro. O projeto pretende ainda produzir dados e conhecimentos sobre o tema,
tanto em âmbito local como nacional, potencializando a formação de professores/as e profissionais
capacitados para a inclusão do tema das relações de gênero e sexualidade desde o currículo das escolas de
educação básica até a pós-graduação na universidade, contribuindo no debate para a elaboração de políticas
públicas voltadas às mulheres.
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Segurança da criança e do adolescente hospitalizados e os protocolos assistenciais

Sueli Maria Dos Reis Santos

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

A Enfermagem vem buscando melhorar e consolidar seu processo de trabalho voltado para o gerenciamento
da assistência de enfermagem. Assim torna-se necessário a construção e aplicação de protocolos
assistências em enfermagem pediátrica para a resolução e melhoria da assistência ao cliente. Objetiva-se
Investir no ato de acolhimento as crianças, adolescentes e seus familiares, trabalhar com itens do programa
nacional de segurança do paciente, participar da elaboração/aplicação de protocolos assistenciais. O projeto
será executado na Enfermaria de Pediatria, em diferentes horários, incluindo horário noturno até 22 horas.
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O Ensinar e o Aprender em Comunidades Negras: Implantação da Educação Escolar Quilombola em Colônia
do Paiol - Bias Fortes.

Carolina Dos Santos Bezerra Perez

DEP DE CIENCIAS HUMANAS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O presente projeto se apresenta com o intuito de auxiliar a experiência de implementação de uma educação
escolar quilombola na  comunidade de Colônia do Paiol em Bias Forte-MG, possibilitando o  diálogo entre
comunidade e poder público, bem como auxiliando na escolha  dos critérios para a definição do currículo, do
projeto político pedagógico e da formação dos/das professores/as e gestores/as para tal empreitada.
Desejamos nesse projeto desenvolver e potencializar ações que levem a um público maior de pessoas:
sociedade civil, espaço escolar, universidade; conhecimentos e saberes sobre os valores civilizatórios dessas
comunidades, bem como todo o valor e sensibilidade do seu patrimônio material e imaterial que apresenta
elementos ancestrais de elos com a África e com as identidades invisibilizadas e subalternizadas na formação
da sociedade brasileira, como podemos verificar na análise das suas condições atuais e os reflexos dessa
situação na contemporaneidade: baixa escolaridade dessas populações, dessimetria nas relações de poder
entre outros grupos da sociedade, baixo poder de negociação, participação política e de reivindicação frente
ao poder público. Todas essas considerações são ainda mais agravadas quando levamos em consideração
as atitudes de racismo, preconceito e discriminação a essas comunidades direcionadas, que reforçam nas
mesmas sentimentos permeados por inseguranças, sentimentos de inferioridade, identidades e marcas
étnico-raciais e de gênero negativizadas e desvalorizadas, que explodem em situações conflituosas e
contraditórias, agudizando ainda mais as dessimetrias existentes entre o pensamento  e os valores culturais
hegemônicos e os patrimônios e saberes ancestrais cultivados por esses grupos.
Desse modo, compreendemos que a implementação de uma educação escolar quilombola poderá auxiliar a
comunidade a pensar e planejar quais os conhecimentos e saberes que a comunidade deseja que sejam
aprendidos pelas próximas gerações? Como será estruturado o currículo e o PPP da escola na comunidade?
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Economia nas Escolas

Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

Levar aulas de economia e educação financeira a alunos do 6 ano do ensino fundamental ao 3 ano do ensino
médio de escolas municipais, estaduais e privadas de Juiz de Fora e região.
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Caravana da Matemática: a Matemática que vai até você

Beatriz Casulari Da Motta Ribeiro

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A Caravana da Matemática é a Matemática que vai até você, extrapolando os limites do espaço acadêmico.
Nesse projeto, será oferecido um cardápio de palestras, oficinas e outras atividades sobre temas gerais da
Matemática para estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio em suas respectivas escolas ou em visitas
previamente agendadas ao Centro de Ciências (UFJF). O objetivo central do projeto é disseminar o
conhecimento matemático para ambientes distintos do universitário, de modo a promover a alfabetização
matemática dos envolvidos e despertar o interesse pelo conhecimento científico.
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Educação Financeira, Conjuntura Econômica e Políticas Públicas: Construindo Jovens Cidadãos

John Leno Castro Dos Santos

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

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

Luis Henrique Lopes Lima

DEPTO DE ENERGIA ELETRICA /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O Projeto RES (“Renewable Energy in Schools”, na tradução literal, “Energias Renováveis nas Escolas”) é
uma iniciativa da Power & Energy Society (PES), uma sociedade pertencente ao Instituto dos Engenheiros
Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). Os estudantes de Engenharia Elétrica da UFJF vinculados ao Ramo
Estudantil do IEEE, presente na universidade, visam propagar o conhecimento adquirido no curso acerca de
Energias Renováveis às crianças e adolescentes estudantes do Ensino Básico através de visitas às escolas e
ao público em geral em eventos como competições, feiras, palestras e afins. Durante a visita em escolas, são
feitas apresentações em sala de aula de acordo com a faixa etária do público a ser atingido. Para as séries
iniciais do Ensino Fundamental, são abordados o conceito básico de energia, algumas fontes renováveis e o
conceito de sustentabilidade. Para as séries mais adiantadas deste Ensino, também são abordados temas
como as formas de energia e o processo de conversão de energia. As apresentações para o Ensino Médio,
por outro lado, visam atrair os alunos para a área de Engenharia, principalmente a Elétrica. São tratados
assuntos como o mercado de trabalho para um engenheiro e pontos de corte para o curso, além de outros
temas que são base do curso de Engenharia Elétrica, como indução eletromagnética, Lei de Faraday e suas
aplicações e a atual situação de fontes renováveis de energia no cenário nacional. Ao fim de todas estas
apresentações em sala de aula, assim como também em apresentações fora dela, ou seja, em stands, o
público tem acesso a “kits” de energias renováveis. Os “kits” pertencentes ao projeto são três: um deles
aborda a fonte de energia eólica, um aborda a energia presente numa célula combustível, e o outro trata da
fonte solar fotovoltaica. O primeiro funciona da seguinte forma: o vento local permite a rotação de uma
pequena turbina eólica, gerando energia elétrica capaz de carregar um carrinho de controle remoto lúdico que
é posteriormente utilizado para a diversão das crianças. Já o segundo kit tem o mesmo objetivo, porém a
obtenção de energia ocorre através de uma célula combustível que é capaz de armazenar energia através do
processo de eletrólise. O terceiro kit, por sua vez, é constituído por uma pequena placa que, ao ter contato
com os raios solares promove a geração de energia, capaz de rotacionar uma mini turbina acoplada ao kit.
Deste modo, após a apresentação dos kits, o público-alvo passa a ter discernimento acerca da importância
das fontes renováveis de energia e as maneiras pelas quais elas são obtidas. As apresentações nas escolas e
em eventos são feitas de acordo com a demanda. Diversas escolas e vários eventos da UFJF já receberam a
exposição do projeto e contribuíram para a formação das pessoas interessadas.
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Democratizando o acesso ao Museu da Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF):
concepção e efetivação de ações educativas para estudantes

Ana Lucia Santos De Matos Araujo

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

Este projeto visa desenvolver ações educativas junto a estudantes de instituições de ensino e ao  público em
geral que visitam o Museu da Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora, contribuindo para a
sensibilização quanto ao patrimônio material e imaterial existente, assim como, para o estímulo que, mediante
diferentes técnicas de interpretação do patrimônio, como a interpretação ao vivo e a interpretação via design,
com painéis e placas informativas, para que haja melhor compreensão e correlação do acervo com o cotidiano
dos visitantes. Para alcançarmos este objetivo 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.
Prevê-se ainda a realização, ao longo das visitas, de 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.
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.
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Contando histórias

Andreia Aparecida De Miranda Ramos

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto “Contando histórias” objetiva familiarizar e treinar os acadêmicos da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no conjunto de habilidades que se define como Medicina
Narrativa (CHARON, 2008), a partir da realização de  entrevista com  diversos pacientes atendidos ou
internados no Hospital Universitário da UFJF (HU- UFJF), abordando elementos da narrativa individual que
podem ser usadas a serviço da melhoria da assistência em saúde prestada pela instituição.
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MANEJO DA FLORA DO CAMPUS DA UFJF E REGIAO

Fabricio Alvim Carvalho

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A presente proposta de extensão busca, considerando seus 15 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)
e a sociedade civil como um todo. São 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 são desenvolvidas no “Campus” e no Jardim Botânico da
UFJF, e fragmentos florestais adjacentes (como Parque da Lajinha, Museu Mariano Procópio, Reserva
Biológica de Poço D’antas, Reserva Biológica Santa Cândida, além de áreas de comunidades religiosas e
assentamentos rurais), além de áreas de arborização urbana (vias e praças). Acreditamos que a execução
das atividades propostas e a continuidade do projeto aperfeiçoarão 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, esperamos que a
interação entre o ensino a pesquisa e a extensão, aproximando as realidades urbana, agrária e acadêmica,
culmine em um processo pedagógico emancipatório.
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Integração universidade - serviço de saúde - comunidade: formação em atenção farmacêutica para
preceptores do curso de Farmácia da UFJF-GV - Ano II

Simone De Araujo Medina Mendonca

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Em seu segundo ano, este projeto de extensão tem como objetivo manter a oferta de processos de educação
continuada e de educação permanente para farmacêuticos da rede municipal de saúde que atuam como
preceptores dos estudantes de graduação em Farmácia da UFJF-GV na área de atenção farmacêutica. No
primeiro ano do projeto, foram desenvolvidos encontros presenciais, suporte via ambiente virtual de
aprendizagem, apoio in loco e um evento com profissional que é referência nacional na área. Foram
beneficiados oito farmacêuticos que atuam nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família do município. Algumas
dificuldades encontradas para o apoio in loco levaram ao replanejamento dessa fase, com inclusão de
proposta de criação de um serviço modelo na atenção primária, que possa ser referência para o componente
de formação em serviço dos farmacêuticos. Além disso, o público alvo se ampliou para 11 farmacêuticos, que
passam a cobrir 100% da população do município que é atendida por equipes da Estratégia Saúde da
Família, aumentando o alcance do projeto de extensão. As ações de extensão já iniciadas em 2017
propiciaram a criação de novos campos de estágio para a graduação em Farmácia e são base para um
projeto de pesquisa aprovado em pelo Programa Pesquisa para o SUS da Fapemig, cumprindo a missão de
integrar os pilares da universidade. A equipe de execução do projeto é composta pela docente coordenadora
e estudantes bolsista e voluntário(a) de extensão, além de contar com o apoio da equipe de pesquisa
(docentes e bolsistas de Iniciação Científica PPSUS/PROBIC UFJF). O projeto será executado na rede de
atenção à saúde do município e em salas de aula e laboratórios da universidade.
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Açoes integradas de saúde bucal aos pacientes em UTI

Gisele Maria Campos Fabri

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

Este projeto está em execução e teve boa participação dos alunos, profissiomnais da equipe multiprofissional
inserida na UTI e impacto na saúde dos doentes. Um artigo está sendo elaborado com os resultados deste
benefício. A inserc¸a~o do cirurgia~o-dentista na equipe multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva
enfatiza a manutenc¸a~o da integralidade do paciente, na~o so´ para tratar o problema que o levou a`
internac¸a~o, mas tambe´m para cuidar de eventuais doenc¸as bucais que podem ser prejudiciais para sua
recuperac¸a~o e progno´stico. Este projeto de extensa~o enfatiza a inserc¸a~o do atendimento e
acompanhamento odontolo´gico de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. Desta forma, visa
proporcionar melhor abordagem cli´nica odontolo´gica, ressaltando a importa^ncia dos cuidados bucais
necessa´rios, seja na prevenc¸a~o ou tratamento de processos inflamato´rios e infecciosos bucais
identificados. A doenc¸a odontolo´gica pode ter repercussa~o siste^mica, agravando o estado geral do
paciente e dificultando sua recuperac¸a~o. As complicac¸o~es siste^micas decorrentes das alterac¸o~es
bucais podem implicar em tempo adicional de hospitalizac¸a~o, gerando mais custos. O objetivo deste projeto
e´ incluir o paciente internado em UTI nos cuidados odontolo´gicos.Os pacientes da Unidade de Terapia
Intensiva da Unidade Coronariana do Hospital Particular Albert Sabin, Juiz de Fora, MG, Brasil, sera~o
tratados de acordo com o protocolo especi´fico que envolve uma abordagem inicial para avaliac¸a~o do
estado siste^mico do paciente (prontua´rio) e exame cli´nico da condic¸a~o bucal. Sera~o examinados os
tecidos moles e duros da complexo maxilomandibular.A seguir sera´ elaborado um plano de tratamento
individual determinado em conjunto com o me´dico intensivista e equipe multiprofissional. Os pacientes
recebem os cuidados ja´ preconizados para cada doenc¸a bucal identificada com adequac¸o~es para a
condic¸a~o siste^mica em que se encontra. O tratamento incluira´ desde cuidados de profilaxia e hidratac¸a~o
bucal ate´ procedimentos mais complexos como exodontias e drenagem de abscessos. Adicionalmente, este
projeto cria espac¸o de ensino, assiste^ncia e pesquisa para o discente, estimula a interac¸a~o
multiprofissional, contribuindo para sua formac¸a~o profissional.
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SAÚDE E NUTRIÇÃO EM ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA,
MINAS GERAIS: ASPECTOS EDUCATIVOS

Michele Pereira Netto

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Trata-se de um estudo de pesquisa e extensão que tem como objetivo central analisar a situação de saúde e
nurtição de adolescentes do sexo feminino residentes no município de Juiz de Fora e fatores associados.
Pretende ainda, avaliar o estado nutricional e composição corporal de adolescentes, verificar o estado de
saúde pelas prevalências de alterações bioquímicas (alterações lipídicas e glicemia), caracterizar a ingestão
dietética, avaliar condições de risco na adolescência (uso de drogas, abuso de álcool, tabagismo) e investigar
aspectos relacionados à imagem corporal das adolescentes. Ou seja, trata-se de um estudo de avaliação de
estilo de vida e foi nomeado como Estudo EVA - JF (Estudo sobre Estilo de Vida de Adolescentes de Juiz de
Fora. Além disso, com base no diagnóstico inicial, o EVA tem como objetivo realizar ações de Educação
Alimentar e Nutricional (EAN) com os adolescentes participantes. Para tal, será feito um estudo
epidemiológico transversal, de caráter descritivo e analítico. As coletas de dados serão realizadas com as
adolescentes entre 15 a 19 anos de idade matriculadas em escolas públicas de Juiz de Fora (n = 460). Serão
efetuadas as dosagens bioquímicas de: glicose, colesterol total, LDL-C, HDL-C e triglicerídeo das
adolescentes. Além de dosagens bioquímicas, serão feitas: avaliação antropométrica e de composição
corporal, avaliação de consumo alimentar, Imagem corporal, condições socioeconômicas e comportamentais
(ex: condições de habitação da família, cor da pele, informações sobre o nascimento e aleitamento, ingestão
de bebida alcoólica; consumo de cigarro; consumo de outras drogas; qualidade subjetiva do sono, entre
outros). As ações de EAN serão realizadas presencialmente, por meio de conversas face a face, distribuição
de folders, relatórios de estilo de vida e através de mídias sociais: https://www.instagram.com/estudoevajf/,
https://www.facebook.com/checkpoint/block/.
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Curso para gestantes

Erika Andrade E Silva

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O projeto faz parte do Programa de Combate a Indução de Demanda por Cesariana (PROCIDEC) e visa
reduzir a assimetria de informação que pessoa grávida possui em relação às vias de nascimento (parto
vaginal e cirurgia cesariana), promovendo um processo de educação perinatal para ela e seu acompanhante,
afim de que possa fazer a escolha da via de nascimento de forma consciente e desprovida de medos ou
mitos. Além disso, serão passadas informações sobre amamentação, primeiros cuidados com o bebê e a
vivência do puerpério.
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Inova & Nutri

Renato Moreira Nunes

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto Inova & Nutri, é uma proposta realizada pelo Professor Renato Moreira Nunes, pelos alunos do
curso de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora e profissionais colaboradores. O projeto foi
implantado como teste em setembro de 2017, para verificar sua viabilidade e visa o compartilhamento de
textos construídos a partir de materiais científicos, além de atualizações e informativos Técnicos, sobre área
de Alimentação, Nutrição e Saúde, de autoria própria ou resenhas de materiais técnicos disponíveis
publicamente, realizadas de forma clara e acessível a todos, que possam contribuir para o conhecimento na
área da Nutrição, auxiliando profissionais e pesquisadores que queiram trabalhar de forma colaborativa, e
beneficiando alunos e a sociedade, com material atualizado, cientificamente comprovado e de linguagem
acessível.
O projeto foi planejado como uma continuação de um trabalho já desenvolvido: “Dr. Nutri”, que teve o seu
começo no Grupo de Estudos do Desenvolvimento Humano em Nutrição (GRUDEH), o qual tinha como
proposta  divulgações semanais de materiais informativos por meio de uma rede social. O projeto Inova &
Nutri tem como meta além de levar informação científica, relevante e de qualidade, promover a saúde, tendo
como foco a atenção primária na saúde dos indivíduos, através da divulgação eletrônica diária em redes
sociais de grande alcance e o treinamento dos alunos bolsistas na elaboração de escrita técnica, pesquisa
cientïfica, participação de congressos e planejamento estratégico de carreira junto ás mídias sociais.

Contatos
Responsável pelo projeto: Renato Moreira Nunes, Departamento de Nutrição - ICB

Página do projeto na internet:
http://www.ufjf.br/renato_nunes/inovaenutri/
https://www.facebook.com/inovaenutri/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/inovaenutri/

E-mail: renatomnunes@uol.com.br
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Escola e Sustentabilidade

Marconi Fonseca De Moraes

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

“A Lei 9.795/99 estabelece que a Educação Ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, respeitando em suas diretrizes nacionais aquelas a serem
complementadas discricionariamente pelos estabelecimentos de ensino (artigo 26 da LDB) com uma parte
diversificada exigida pelas características regionais e locais, conforme preceitua o princípio citado no 4º, inciso
VII da Lei 9.795/99, que valoriza a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais e
nacionais.
Acredita-se que através da educação ambiental, teremos condições de desenvolver um processo que propicie
aos alunos e educadores uma compreensão critica e global do assunto, esclarecendo valores e
desenvolvendo atitudes que lhes permitam atuar na conservação e adequada utilização e reutilização dos
recursos naturais.
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O Mundo do Trabalho em Narrativa Fílmica

Valeria Marques Lobo

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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.
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Implementação da Farmácia Viva no Município de Governador Valadares, MG

Regina Gendzelevski Kelmann

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

No âmbito das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), o município de Governador
Valadares dispõe de um contexto que sinaliza fortemente o uso de fitoterápicos por parte da população,
movimento que se expressa no cultivo de algumas espécies terapêuticas em hortas comunitárias,
evidenciando potencial latente de organização social para a implantação desta modalidade terapêutica no
sistema público de saúde local. Entretanto, embora saibamos que a população utiliza plantas medicinais,
acreditamos que os profissionais da saúde do município de forma geral ainda não possuam o conhecimento
científico para monitorar esta prática. A prática da fitoterapia pode auxiliar de maneira significativa na
promoção da saúde. Entretanto, a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos sem acompanhamento ou
mesmo sem o conhecimento dos profissionais de saúde pode fornecer riscos aos usuários, especialmente de
sérias interações medicamentosas àqueles que fazem uso de polifarmácia, geralmente idosos e que utilizam
plantas muitas vezes por indicação de outros conhecidos acreditando que “por ser natural não faz mal”. Três
objetivos gerais norteiam a realização deste projeto: Identificação da utilização da fitoterapia no município,
estruturação da Farmácia-Viva e Implantação de serviços de cuidado farmacêutico. Serão oferecidas
atividades de capacitação para todos os profissionais de saúde envolvidos no processo de prescrição e
acompanhamento terapêutico, assim como serão promovidas ações de mobilização social em fitoterapia para
incentivar rodas de difusão do conhecimento entre população, profissionais de saúde, discentes e docentes a
fim de transferir o conhecimento tradicional da população para os profissionais de saúde, discentes e
docentes. Também serão realizadas atividades de apoio a estruturação da Farmácia Verde, desenvolvimento
e realização de curso teórico-prático em cuidado farmacêutico, desenvolvimento de protocolos de colaboração
médico-farmacêutico para a monitorização da farmacoterapia dos problemas de saúde, dentre outras
atividades relacionadas.
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Ciência lúdica – Criação e compartilhamento de jogos didáticos voltados para o ensino de ciências

Erica Maria Nascimento Dias

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O projeto “Ciência Lúdica: Criação e compartilhamento de jogos didáticos voltados para o ensino de Ciências”
tem como objetivo elaborar, confeccionar, avaliar e divulgar jogos didáticos desenvolvidos no Colégio de
Aplicação João XXIII que auxiliem na compreensão e aprendizagem do conteúdo de Ciências Naturais no
âmbito do Ensino Fundamental. O projeto em questão está vinculado à proposta de Programa de Extensão
também submetida a este edital, denominada “Mídias Digitais e Socialização dos Saberes e Práticas
Docentes em Ciências Naturais desenvolvidas no Colégio de Aplicação João XXIII” que busca sistematizar e
compartilhar experiências com professores e licenciandos, contribuindo para o desenvolvimento profissional
docente e para a promoção do ensino de Ciências. O projeto “Ciência lúdica” propõe a elaboração de jogos
didáticos voltados a diversos temas presentes no Currículo de Ciências utilizando-se de estilos de jogos já
amplamente conhecidas, como: jogos de tabuleiros, jogos de cartas, quebra-cabeças, entre outros, todos com
conteúdo e design gráfico voltados para a abordagem destes temas de forma lúdica, integrada e motivadora
para os educandos. Os jogos confeccionados serão disponibilizados em um site, em formato PDF,
organizadas por temas de interesse, tais como: meio ambiente, saúde e sexualidade, sustentabilidade,
Química no cotidiano, entre outros. O professor (em formação inicial ou continuada) poderá então fazer o
download deste material, imprimir e utilizar em sua prática docente.  Todos os jogos disponibilizados no site
serão produzidos por uma equipe formada pelos professores de Ciências Naturais, em parceria com
professores da FACED/UFJF, estagiários e bolsistas do projeto, pertencentes aos cursos de licenciatura
(Física, Química e Biologia), Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design, além de alunos do Ensino Médio
do Colégio de Aplicação João XXIII, que serão selecionados para atuarem como voluntários juniores do
referido projeto. O público-alvo são os professores de Ciências Naturais e licenciandos desta área do
conhecimento a partir do compartilhamento on line desses jogos didáticos como estratégias e práticas de
ensino. Este projeto também propõe a promoção de um evento voltado para professores e licenciandos com o
intuito de fomentar a troca de saberes e práticas relacionadas ao ensino de Ciências.
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Competência midiática audiovisual: formação do olhar

Gabriela Borges Martins Caravela

Dep de Fundamentos, Teorias e Contextos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

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.
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CURSO DE FORMAÇÃO DE DOULAS

Mateus Clovis De Souza Costa

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

O projeto faz parte do Programa de Combate à Indução de Demanda por Cesariana (PROCIDEC), uma vez
que as doulas têm o importante papel de prestar apoio informacional, físico e emocional durante todo o ciclo
gravídico puerperal à mulher. O curso visa capacitar mulheres para que possam atuar como acompanhante
de parto treinada. Em segundo plano, visa fornecer, principalmente às mulheres de baixa renda, condições de
terem uma atividade laboral autônoma, contribuindo assim com a melhoria das condições econômicas.
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O Direito vai à escola

Flavio Bellini De Oliveira Salles

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

Várias questões afetas ao mundo do trabalho atingem direta ou indiretamente as crianças e os adolescentes.
Embora essas questões sejam discutidas e enfrentadas no âmbito acadêmico, especialmente no âmbito
acadêmico jurídico, o tratamento que lhes é dispensado pelo Direito do Trabalho é praticamente desconhecido
pela maioria dos cidadãos, sobretudo em razão das graves deficiências do sistema educacional brasileiro, que
se consubstanciam num óbice ao pleno exercício da cidadania. A articulação do meio acadêmico universitário
com a rede de ensino, notadamente a rede pública, poderá minimizar o problema, disponibilizando aos
estudantes do ensino médio e fundamental, assim como às suas famílias, noções básicas sobre os direitos
trabalhistas assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que concerne à proteção ao
trabalho das crianças e adolescentes (o patamar etário mínimo para o trabalho, a condição de aprendiz etc.),
mas também quanto à coibição dos atos discriminatórios usualmente praticados ao longo das relações de
trabalho, aos direitos assegurados aos trabalhadores e trabalhadoras com deficiências etc. Tendo em vista as
várias possibilidades de interação do meio acadêmico com os estudantes do ensino médio e fundamental,
este projeto, mediante a utilização de uma linguagem simples e acessível, tem como objetivos difundir
conhecimentos e orientar os jovens já citados e suas famílias, para que os direitos daqueles não sejam
infringidos, conscientizando a todos de suas responsabilidades.
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Laboratório do Amanhã: uma nova perspectiva para a ressocialização das prisioneiras em Governador
Valadares.

Juliana Goulart Soares Do Nascimento

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A primordial motivação da proposta em questão é a valorização e o respeito ao ser humano, notadamente, à
mulher enquanto pessoa humana através de uma proposta interdisciplinar de ressocialização das mulheres
custodiadas no Presídio de Governador Valadares. O que se observa, é que mais do que encarceradas estas
mulheres são prisioneiras da ordem social que se impôs a elas. Tendo como bases a informação,
socialização, capacitação e o desenvolvimento da capacidade empreendedora, o cerne do projeto objetiva
conduzir, de forma gradual, as principais pessoas beneficiadas pelo projeto, por um caminho que privilegia a
mudança cultural e construção da autoconfiança, de forma que proporcione mudanças comportamentais ao
longo do tempo. Um dos grandes problemas enfrentados por pessoas que retornam ao convívio social após o
cárcere é a sua forma de subsistência, pois é muito comum não encontrar oportunidades de trabalho.
Portanto, entende-se que a capacitação para o trabalho é um importante fator de socialização. O
desenvolvimento do potencial empreendedor, por sua vez, se propõe a criar uma alternativa ao emprego, o
qual muitas vezes é escasso, além da expressiva barreira do preconceito. A oportunidade de empreender é
muitas vezes inimaginável para quem está em situação de tamanha vulnerabilidade social, podendo ser essa
vertente uma das mais importantes contribuições aqui consideradas. Tendo como proposta do perfil de
formação atual o desenvolvimento de uma visão crítica e empreendedora, dentre outras questões, entende-se
que essa será uma oportunidade ímpar de aprendizado para os discentes participantes.
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO .NA COMUNIDADE: AÇÕES
EDUCATIVAS DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA PESSOA IDOSA PARA UTILIZAÇÃO DE PLANTAS
MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS
Regina Gendzelevski Kelmann

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O consumo de plantas medicinais tem base na tradição familiar e tornou-se prática generalizada na medicina
popular . Pelo baixo custo e o conceito equivocado de que sua utilização é inócua, é comum ouvir relatos da
utilização de chás e plantas com a finalidade terapêutica ou profilática não causa agravos de saúde. Portanto,
muitos usuários acabam por não relatar ao médico ou outro prescritor a utilização dessas preparações  que
apesar de benéficas em certos casos, devem ser utilizadas com cautela, respeitando seus riscos
toxicológicos. a utilização de plantas medicinais é alternativa para o tratamento e prevenção das mais
diversas patologias. A identificação errônea das espécies vegetais, forma de preparo incorreta e o uso
indiscriminado podem ser perigosos, levando a superdosagem, ineficácia terapêutica e efeitos indesejáveis, o
que pode acarretar sérios danos ao usuário com o comprometimento da recuperação de sua saúde. Assim, o
desenvolvimento de ações voltadas a educação em saúde ao idoso com enfoque em fitoterapia são de
extrema importância, uma vez que a população idosa apresenta alterações fisiológicas inerentes ao
envelhecimento que podem interferir na absorção, metabolização e excreção dos fármacos, associada a
utilização de grande número de medicamentos e a utilização de plantas medicinais, muitas vezes, sem o
acompanhamento de um profissional de saúde. Nesse contexto, o objetivo deste projeto de extensão é
realizar ações educativas em saúde voltadas para a Fitoterapia, como estratégia para a promoção do uso
racional e correto de plantas medicinais na população idosa do município de Governador Valadares, Minas
Gerais. Inicialmente será realizado um levantamento de informações sobre utilização de plantas medicinais a
partir de rodas de conversa, e posteriormente serão propostas atividades educativas na forma de oficinas e
serão elaborados folders e folhetos informativos a respeito das plantas medicinais levantadas. A realização
deste projeto está pautada na troca de conhecimentos: do conhecimento tradicional da população para os
profissionais de saúde, discentes e docentes e o embasamento científico trazido da academia. Infelizmente,
as informações técnicas e científicas geradas dentro das universidades nem sempre chegam à população.
Por isso, cabe aos pesquisadores divulgarem as indicações terapêuticas, toxicidade, contraindicações e
possíveis interações entre plantas e medicamentos e orientar à população quanto ao uso correto das plantas
medicinais/fitoterápicos, evitando seu uso indiscriminado. Isso é muito mais relevante ao idoso, geralmente
polimedicado.

Contato: regina.kelmann@ufjf.edu.br
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Vírus da dengue, Chikungunya, Zika e outros vírus transmitidos por mosquitos: atualização para agentes de
endemias e conscientização da comunidade

Andre Luiz Da Silva Domingues

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Este projeto de extensão visa contribuir para a melhoria da infra-estrutura de saúde pública de Juiz de Fora no
combate à disseminação das viroses transmitidas por mosquito. As ações promovidas pelo projeto envolverão
a realização de palestras para a atualização de conhecimentos dos agentes de endemia que atuam
diretamente no combate ao mosquito transmissor no Município; envolverão também encontros com a
comunidade externa com o objetivo de contribuir para a conscientização da população sobre a necessidade
de se combater e prevenir contra as infecções causadas pelos vírus transmitidos por mosquitos. O projeto
também possibilita aos discentes da UFJF a oportunidade de desenvolvimento e aprimoramento de suas
habilidades através da interação com os agentes de endemias e a comunidade, permitindo que consolidem e
transmitam os aprendizados obtidos em sala de aula e ao mesmo tempo, compreendam as necessidades e
anseios da sociedade. Este projeto será desenvolvido através de uma parceria com o Departamento de
Vigilância epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, MG.
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NIFRAM: uma abordagem de cultura e gênero para o fortalecimento da rede de atendimento à mulher vítima
de violência.

Juliana Goulart Soares Do Nascimento

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A violência contra a mulher em uma perspectiva de análise mais ampla pressupõe e consta em si vertentes
culturais da sociedade na qual os atores da mesma se inserem, bem como as questões das afirmações e
reafirmações de gêneros construídas. O que observa-se é que o enfrentamento da violência não ocorre de
maneira eficaz e que perdure ao longo do tempo se os diversos membros da rede de enfrentamento da
violência não se fizerem presente e ativos em sua atividade cotidiana e em suas construções estratégicas. É
com este olhar, que o presente projeto de extensão se propõe a trabalhar o fortalecimento da rede protetiva
de atenção às mulheres em situação de violência em Governador Valadares. Tal objetivo será buscado
através da execução de metodologias ativas com a proposição de reuniões e um desenvolvimento de agenda
de estratégias para a rede, além de capacitação interdisciplinar dos membros da mesma, com foco inicial nos
membros que estão na ponta do atendimento, como agentes comunitários de saúde, enfermeiros, assistentes
sociais e policiais. Em uma proposição de contribuição para a constituição de uma cultura de equidade de
gênero e de combate a práticas discriminatórias e melhoria do atendimento das mulheres vítimas de violência
pela rede pública de saúde.
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Grupo de Conjuntura Econômica

Wilson Luiz Rotatori Correa

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

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 no jornal Tribuna de Minas, Análises especializadas sobre temas conjunturais da
economia brasileira com participação mensal na rádio CBN Juiz de Fora, informações diárias disponibilizadas
no Blog e página da Conjuntura e Mercados Consultoria 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 possuem impacto direto na alocação de capital e
da mão-de-obra representando portanto redistribuição de renda e emprego.
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Boas práticas na produção de suínos

Flavio Medeiros Vieites

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Atualmente o mercado de suínos caipira vem sendo uma fonte extra de renda para os pequenos produtores.
Assim o projeto de extensão objetivará a orientação zootécnica dos produtores rurais, além de propor
métodos alternativos que possam aumentar a produtividade e a rentabilidade, sem a utilização de produtos
químicos tanto na alimentação quanto nos tratamentos dos dejetos. Serão utilizadas tecnologias específicas e
orientação técnica, junto com a equipe responsável, buscando garantir o melhor manejo dos animais e
proporcionando maior rendimento ao produtor rural. Na suinocultura caipira, normalmente os pequenos
produtores criam os animais em sistema semi-intensivo e extensivo, sem preocupação com o conforto
térmico, nutrição adequada, manejo reprodutivo correto e controle sanitário, o que pode tornar atividade
inviável financeiramente e não atender o mínimo de bem-estar dos animais. Assim o desenvolvimento das
atividades do projeto poderá propiciar um vínculo entre as instituições de ensino e Pesquisa junto à
comunidade, buscando disseminar conhecimento técnico para o meio rural.
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OBESIDADE E HIPERTENSÃO EM ADULTOS JOVENS

Carla Marcia Moreira Lanna

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A obesidade é uma condição complexa, com dimensões sociais e psicológicas sérias, suas consequências
para a saúde variam desde o aumento do risco de morte prematura até condições crônicas graves não
transmissíveis que reduzem a qualidade de vida.  Ações de promoção da saúde, como dieta saudável e
prática regular de atividade física, são fundamentais no combate à obesidade e na prevenção das suas
complicações crônicas.
_ Público alvo: Obesos de 20 a 30 anos.
_ Objetivo deste projeto:
   Realizar atendimento interdisciplinar ao paciente obeso,  prevenindo e/ou tratando as complicações crônicas
da obesidade melhorando a qualidade de vida e evitando as mortes prematuras.
   Possibilitar aos alunos de graduação conhecimento mais aprofundados sobre obesidade e suas
complicações, consulta centrada no paciente, trabalho interdisciplinar e conhecimento método científico.
_ Metodologia:
   Pacientes são encaminhados pela Atenção Primária à Saúde para avaliação clínica, nutricional e com
educadores físicos. Após atendimento, é traçada uma conduta para acompanhamento ambulatorial e
encaminhados para realização de exercícios físicos na FAEFID.
_ Local:
   NIEPEN / FUNDAÇÃO IMEPEN / UFJF  - RUA JOSÉ LOURENÇO KELMER 1300 / 2 ANDAR
   6 FEIRA DAS 8 AS 18 HORAS
_ Contato: cmlanna1@gmail.com
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Nosso Encontro: Promovendo trocas de experiências entre professores e reflexões sobre a prática docente

Jose Guilherme Da Silva Lopes

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O Grupo de Estudos “Nosso Encontro” nasceu de uma parceria entre o Grupo de Estudos em Educação
Química (GEEDUQ), vinculado ao Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), o Centro de Ciências da UFJF e o Colégio de Aplicação João XXIII com o objetivo de  promover
ações de organização e oferecimento de processos de formação continuada para professores da área de
Ciências da Natureza. Um dos princípios norteadores destes processos de formação é baseado na crítica aos
modelos de formação concebidos como ações de “reciclagem” ou “capacitação” de professores (MALDANER,
2006). Entendemos que os professores não podem ser vistos como meros aplicadores de novas metodologias
ou reprodutores de conceitos nas salas de aula, pelo contrário, é importante que sejam sujeitos autônomos,
capazes de refletir sobre as especificidades do trabalho, a partir da articulação entre saberes que permeiam a
atividade docente, atuando, assim, como pesquisadores da própria prática.
Nessa perspectiva,  é importante criar espaços em que os professores tenham oportunidade de compartilhar
suas concepções, anseios e práticas entre os pares da mesma área de atuação e também que atuam em
disciplinas distintas, uma vez que tais espaços podem propiciar o contato com diversas visões acerca da
docência e do próprio cotidiano, permitindo ainda ressignificação de conhecimentos específicos, bem como a
construção de novos saberes. Outro ponto importante diz respeito à busca pela superação da dicotomia
teoria-prática.
Dessa forma,  no segundo semestre de 2016, convidamos professores que participaram dos processos de
formação continuada desenvolvidos pelo GEEDUQ, em parceria com o Centro de Ciências/UFJF, ao longo de
2015 e 2016 e organizamos uma proposta de constituição de um grupo de estudos com o objetivo de discutir
diferentes aspectos relacionados ao ensino de ciências e à prática docente, que denominamos coletivamente
de “Nosso Encontro”. No grupo buscamos compartilhar e problematizar experiências sobre formação de
professores e ensino de ciências, entendendo que os envolvidos podem contribuir para a construção coletiva
de novos saberes e para o desenvolvimento profissional de todos. As temáticas das discussões são definidas
coletivamente a partir dos anseios e demandas dos participantes, de forma dinâmica e democrática,
configurando um grupo colaborativo.
Assim o “Nosso Encontro” é um grupo constituído por professores da área de Ciências da Natureza,
licenciandos e pós-graduandos interessados em compartilhar experiências, refletir sobre a própria prática e
produzir saberes sobre ensino e aprendizagem de Ciências a partir da articulação entre teoria-prática e
ensino-pesquisa. Os encontros ocorrem quinzenalmente no Centro de  Ciências da UFJF, atualmente, às
quintas-feiras (das 14 horas às 16:30).
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Prestação de serviços farmacêuticos na Farmácia Universitária da UFJF

Marcelo Silva Silverio

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

O Projeto de Prestação de serviços farmacêuticos na Farmácia Universitária tem como finalidade oferecer
serviços de qualidade, relacionados ao cuidado farmacêutico, à população moradora da região oeste do
município. O projeto se desenvolve no âmbito do Programa de Assistência Farmacêutica da Farmácia
Universitária, e de forma articulada com o sistema público de saúde, pois atende usuários da atenção primária
a saúde (APS) que foram atendidos nas UBS da região, usuários atendidos na UPA de São Pedro, e ainda
usuários oriundos de serviços especializados de saúde da região. Os pacientes atendidos no programa de
cuidado recebem atendimento individualizado e em ambiente privativo. Os serviços prestados são a revisão
da farmacoterapia, o acompanhamento farmacoterapêutico e a conciliação de medicamentos. O
desenvolvimento do programa de cuidado Farmacêutico segue 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. Os serviços tem
como finalidade melhorar o tratamento com medicamentos que o paciente esta realizando, com fins de
aumentar a efetividade, reduzir os riscos de eventos adversos, e consequentemente melhorar a qualidade de
vida do indivíduo. O publico atendido são os usuários de medicamentos que se utilizam dos serviços da
Farmácia Universitária da UFJF. A Farmácia Universitária pode ser contactada pelo email:
farmacia.universitaria@ufjf.edu.br ou pelo telefone: 2102-3156
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Sustentabilidade - Da reflexão para a ação

Marcia Fernandes Pinheiro Hara

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

As questões ambientais, que envolvem degradação e demandam preservação, requerem uma nova relação
da sociedade em relação ao ambiente. Nesse sentido, a Educação Ambiental permite que discussões,
conhecimentos e teorias sobre o ambiente ultrapassem  a sala de aula, proporcionando ações práticas e
serem incorporadas no cotidiano. O presente projeto, prevê a identificação de posturas e conceitos cotidianos
das famílias e dos alunos do Colégio de Aplicação João XXIII, em uma investigação preliminar diagnóstica. A
partir da identificação de questões especificamente relevantes para a comunidade local, mediante o
envolvimento de professores, alunos e estagiários, buscar-se-á estratégias que ensejem alterações em novas
informações, em busca de uma nova relação de todos os envolvidos com o ambiente.
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Análise estrutural do Setor de Serviços e suas interações com os demais setores da economia brasileira

Flaviane Souza Santiago

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

Diante da expansão e magnitude do setor de serviços é de suma importância conhecer os fatores que afetam
o setor, e compreender os impactos deste movimento para o desenvolvimento da economia brasileira. Neste
sentido, o principal objetivo do projeto consiste em abordar e discutir temas relativos aos setores de Serviços
forma simples e didática. Serão abordados temas como, por exemplo, a produção setorial, a geração de
emprego, o crescimento do setor, a participação destes setores na economia e suas interações com os
demais setores. Para tanto, o objetivo é criar uma coluna mensal de conjuntura e mercados para o jornal
Tribuna de Minas, um programa mensal de conjuntura e mercados na rádio CBN, e, além disso,
trimestralmente elaborar um boletim com os principais indicadores econômicos contendo textos e gráficos de
caráter informativo e linguagem formal econômica.
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A arte e a ciência do movimento – a história pela ciência para educar

Anaelli Aparecida Nogueira Campos

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Este projeto foi idealizado com base no trabalho do estudioso francês Etienne-Jules Marey (1830-1904), que a
partir do estudo da fisiologia do movimento contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento em diversas
esferas da sociedade – artística, cultural e tecnológica. Este estudioso revolucionou o estudo da fisiologia e
transcendeu a aplicação do desenvolvimento científico, contribuindo muito além das barreiras físicas dos
sistemas biológicos.
O trabalho de Marey, incluindo sua história e a aplicação de seus estudos de fisiologia do movimento, resultou
em um curso desenvolvido pela Universidade de Borgonha destinado à diferentes áreas.  No último ano, esse
curso foi traduzido e adequado à língua portuguesa e à realidade brasileira com o apoio da Pró-reitoria de
Extensão e da Diretoria de Relações Internacionais da UFJF. Além disso, foram organizadas 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 ainda foi
desenvolvido atividades pedagógico/formativas.
Assim, no presente momento temos um curso totalmente adaptado e destinado àqueles que têm interesse
pelo impacto do trabalho de Étienne-Jules Marey e pelo estudo da fisiologia do 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.
Este curso será oferecido em uma plataforma de estudo à distância em parceria com o CEAD-UFJF, onde
todo o material será disponibilizado, assim como testes para avaliação. Durante o curso os alunos terão
acesso a tutores 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 tem lançamento previsto para o dia 10 de agosto de 2018.
Desse modo, o projeto será inteiramente realizado no campus da UFJF em Juiz de Fora, é absolutamente
gratuito e transdisciplinar. Além disso, é um exemplo de uma parceria internacional já estabelecida pela nossa
universidade.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO NOTURNO: ‘EXTENDENDO’ EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS PARA A
EDUCAÇÃO BÁSICA

Janaina Garcia Sanches

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Este projeto de extensão tem como objetivo geral dar continuidade ao desenvolvimento de 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, experiência esta iniciada no ano de 2017. 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.
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Homa - Centro de Direitos Humanos e Empresas

Manoela Carneiro Roland

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas foi criado em 2012 como projeto de extensão da
Universidade Federal de Juiz de Fora com o apoio da Fundação Ford.
O Centro realiza pesquisas e possui atuações relacionadas à responsabilização de empresas por violações de
Direitos Humanos, investigando casos concretos e prestando assessoria a movimentos sociais, organizações
não governamentais e comunidades afetadas. Além disso, o projeto integra diversas redes nacionais e
internacionais de pesquisa e de incidência.
No âmbito nacional o Homa se insere no "GT Corporações", rede de organizações da sociedade civil que
acompanha e pauta o tema Direitos Humanos e Empresas no Brasil, e na Rede de Pesquisas do Rio Doce,
composta por vários grupos acadêmicos de diversas universidades que estão produzindo análises críticas em
relação ao crime socioambiental do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.
A nível internacional, o Centro acompanha as atividades da Treaty Alliance (www.treatymovement.com) e da
“Campanha pelo Desmantelamento do Poder Corporativo e pelo Fim da Impunidade”
(www.stopcorporateimpunity.org), produzindo análises sobre o processo de elaboração de Tratado
Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos.
Dessa forma, este projeto de extensão propõe uma atuação dividida em 3 linhas: I) produção de informes e
análises para a sociedade civil internacional sobre o processo de elaboração de Tratado Internacional sobre
Empresas e Direitos Humanos; II) produção de trabalhos sobre os Planos Nacionais de Ação sobre Empresas
e Direitos Humanos na América Latina e sobre o processo de elaboração no Brasil, com apresentação de
resultados em encontros/oficinas do "GT Corporações"; III) Incidência no tema Direitos Humanos e Mineração
através de Amicus Curiae proposto pela Rede de Pesquisas do Rio Doce na Ação Civil Pública proposta pelo
MPF contra as empresas em decorrência do desastre da barragem de Fundão.
O desenvolvimento da pesquisa ocorre por uma abordagem analítica compreensiva através de revisão
bibliográfica de leis, artigos acadêmicos, livros e relatórios de organizações civis sobre o tema. Utiliza-se, para
tanto, 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, assim
como produções de centros de referência na temática, como South Centre e PoEMAS/UFJF.
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Avaliação de parasitoses intestinais e esquistossomose em escolares do município de Peçanha, Vale do Rio
Doce, MG.

Girley Francisco Machado De Assis

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

É sabido que as parasitoses intestinais são um grave problema de saúde pública, tendo em vista as suas
diferentes formas de contaminação e as alterações clínicas que podem causar nos indivíduos parasitados. As
principais áreas endêmicas das geo-helmintíases se localizam nos países subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento, onde as condições de saneamento básico são precárias, associado a isto ainda temos
condições climáticas favoráveis, tipo de solo, poluição ambiental,  baixa renda e precárias condições de
habitação e educação. As crianças são as mais atingidas por essas parasitoses devido a sua maior exposição
a fatores de riscos e aos hábitos e costumes relacionados à faixa etária que favorecem a transmissão. Diante
disto, o objetivo deste projeto é avaliar a prevalência das parasitoses intestinais e esquistossomose em
escolares do município de Peçanha, Vale do Rio Doce, MG, e propor ações de educação preventiva buscando
capacitar as professoras, agentes comunitárias de saúde, escolares, lideranças locais, etc, sobre o controle e
profilaxia, manifestações clínicas, diagnósticos e tratamento das parasitoses intestinais prevalentes neste
município.
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Laboratório na Rede: socializando saberes na experimentação em ensino de ciências

Thamiris Dornelas De Araujo

DEP DE CIENCIAS NATURAIS-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O presente projeto tem como proposta divulgar práticas laboratoriais desenvolvidas no cotidiano do laboratório
de ciências do C. A. João XXIII nas disciplinas de ciências do ensino fundamental através de roteiros e
documentações disponibilizadas em site (previsto no programa indicado abaixo) e vídeos divulgados na
plataforma de acesso gratuito Youtube. Ao divulgar experiências alternativas de baixo custo e tratar de
assuntos científicos que permeiam a realidade cotidiana de alunos e professores, buscamos oferecer um
espaço no qual construções desenvolvidas no colégio sejam compartilhadas com professores e licenciandos
de quaisquer localidades e redes de ensino, contribuindo para a formação continuada de professores e
consequentemente promovendo um ensino de ciências mais integrado e investigativo.
Este projeto vincula-se ao programa “Mídias Digitais e Socialização dos Saberes e Práticas Docentes em
Ciências Naturais desenvolvidas no Colégio de Aplicação João XXIII”
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ATENDIMENTO NUTRICIONAL A PACIENTES OBESOS COM ELEVADO RISCO CARDIOVASCULAR EM
AMBULATORIO MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE DE GOVERNADOR
VALADARES-MG
Gisele Queiroz Carvalho

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A transição nutricional, evidenciada em vários países do mundo, foi responsável pela alteração no perfil
nutricional e de morbimortalidade da população, com redução da prevalência de desnutrição e aumento da
prevalência de sobrepeso/obesidade e de morbimortalidade por doenças cardiovasculares. O objetivo do
presente projeto de extensão será realizar atendimento nutricional ambulatorial, junto a uma equipe
multiprofissional, a pacientes obesos com risco elevado de desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
usuários das Estratégias de Saúde da Família (ESF) da cidade de Governador Valadares-MG. A população
atendida será composta por indivíduos de qualquer faixa etária, preferencialmente adultos, encaminhados
pelos nutricionistas dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) de Governador Valadares-MG, e que
necessitem de acompanhamento na atenção secundária à saúde do município. Previamente ao início dos
atendimentos, os alunos extensionistas serão treinados e participarão da produção dos materiais utilizados no
atendimento e nas ações educativas. Os atendimentos ocorrerão na Policlínica Municipal, junto ao
Ambulatório Integrado de Nutrição e Nutrologia (AINN), coordenado por uma médica nutróloga e com
participação de uma psicóloga e duas nutricionistas, sendo esses profissionais contratados pelo município. Os
alunos extensionistas serão responsáveis pelo acolhimento e avaliação antropométrica de todos os pacientes
do AINN, antes do início das consultas com os demais profissionais, sempre sob a supervisão do professor
coordenador do projeto. Após atendidos pela médica nutróloga, os pacientes que necessitarem de
acompanhamento nutricional serão avaliados quanto ao consumo alimentar, avaliação bioquímica e clínica, e
acompanhados sistematicamente, de acordo com a necessidade e os protocolos recomendados para cada
faixa etária e a presença de enfermidades. A qualidade do atendimento e os indicadores de acompanhamento
das consultas agendadas serão avaliados sistematicamente. Espera-se que esse projeto contribua na
promoção da saúde da população, bem como na formação dos alunos extensionistas, aproximando-os da
prática profissional e tornando-os mais críticos, humanistas e sensíveis às demandas locais.
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Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência

Raquel Bellini De Oliveira Salles

DEP DE DIREITO PRIVADO-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O presente projeto, dando continuidade e aprofundando o projeto anterior intitulado “A Tutela Jurídica da
Pessoa com Deficiência”, tem por objeto o estudo dos direitos das pessoas com deficiência, e propõe-se a
analisar a respectiva normativa constitucional, internacional e infraconstitucional, bem como 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 Direitos das Pessoas com Deficiência, criado na vigência do
projeto anterior, já em funcionamento no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito, por meio de
atendimento presencial.

Referido Núcleo de Direitos propõe, além da realização de atendimento a pessoas de baixa renda, o
aprofundamento de pesquisas voltadas à efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, o
acompanhamento de orientações jurisprudenciais e ajuizamento de ações em defesa dos referidos direitos, a
atuação e a  participação em processos legislativos sobre o tema.

Busca-se, enfim, o desempenho de ações extensionistas pautadas na reciprocidade a ser estabelecida com a
sociedade, com vistas à formação humanista dos alunos e a concretização dos direitos fundamentais das
pessoas com deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão.

Informações:
Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência - Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito – Tel.:
(32) 3215-5456
E-mail: extensãoufjf.pcd@gmail.com
Professoras coordenadoras: raquel.bellini@ufjf.edu.br e aline.passos@ufjf.edu.br
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PROJETO OPA-RAPS \JF ( OFICINAS PSICOSSOCIAIS AVANÇADAS NA RAPS DE JUIZ DE FORA)

Sabrina Alves Ribeiro Barra

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

REITORIA

Resumo

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de oficinas avançadas em saúde mental com
enfoque na geração de trabalho e renda a fim de potencializar ações e serviços de reabilitação psicossocial
no município de Juiz de Fora - MG. As oficinas terapêuticas assumem uma importância basilar nos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) na perspectiva da reinserção social e superação do modelo manicomial e
hospitalocêntrico conforme preconiza a Reforma Psiquiátrica Brasileira. As oficinas avançadas constituem
estratégias inovadoras de reinserção social, explorando o desenvolvimento de atividades “extra-muros”, para
além do espaço físico dos CAPS. Um dos principais desafios da Reforma Psiquiátrica é o desenvolvimento de
um processo amplo de inclusão social e promoção da cidadania das pessoas com transtornos mentais pela
potencialização do trabalho como instrumento de resgate da cidadania. Assim, este projeto buscará fomentar
a geração de trabalho e renda pautado nos princípios da Economia Solidária a partir da criação de oficinas
avançadas com usuários dos CAPS do município. Será desenvolvido pelo CAPS Liberdade HU em parceria
com o Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora/MG (DSME/PJF).
Nesta oficina serão realizadas atividades de artes gerais e produção de alimentos saudáveis. Os produtos
serão comercializados em uma “loja”, ponto cedido pelo DSME/PJF. Através das ações desenvolvidas nas
oficinas com os usuários será possível potencializar os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) dos mesmos,
articulando os recursos do território, promovendo a cidadania e a reinserção social.
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Ambulatório de neuropsicologia do desenvolvimento

Fernanda De Oliveira Ferreira Andrade

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A presença de uma deficiência exige adaptações em toda a trajetória de vida do indivíduo e de sua família. O
impacto psicossocial sobre as famílias é elevado. O objetivo do presente trabalho é realizar avaliação
neuropsicológica abrangente, investigando as funções cognitivas, tais como inteligência, atenção, memória,
habilidades visoespaciais, preservadas e prejudicadas, dos participantes do projeto;- Auxiliar no
estabelecimento de diagnósticos de transtornos do desenvolvimento, tais como Transtorno do Espectro
Autista, Deficiência Intelectual, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, realizando as orientações,
recomendações e encaminhamentos necessários para cada caso.Pretende-se com isso auxiliar a atender
uma grande demanda da comunidade por avaliação neuropsicológica, auxiliando no processo de reabilitação,
habilitação e melhoria da autonomia e qualidade de vida dos usuários atendidos no projeto. Será realizada
avaliação neuropsicológica abrangente individual de cada caso, de acordo com a queixa de cada caso,
auxiliando no diagnóstico de transtornos do desenvolvimento e no conhecimento do funcionamento cognitivo e
psicossocial. Serão avaliados inteligência, atenção, memória de curto e longo prazo, habilidades
visoespaciais, verbais, planejamento, funções executivas, além de aspectos emocionais e psicossociais.
Espera-se com isso contribuir com a demanda da comunidade pela avaliação neuropsicológico, orientando e
planejando reabilitação com o intuito de favorecer a inclusão social e educacional, e melhoria na qualidade de
vida e autonomia.
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Divulgação da UFJF-GV em escolas públicas de Governador Valadares

Erick Carvalho Campos

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

Integrando-se a outro projeto desenvolvido no campus GV que disponibiliza informações importantes sobre os
processos internos para a comunidade acadêmica através de uma plataforma digital, o Guia UFJF-GV, será
criada uma ramificação que terá como objetivo levar informação de qualidade sobre a UFJF-GV para a
comunidade externa, como forma de ingresso, cursos disponíveis, bolsas, apoio estudantil, RU. Devido a
nossa realidade peculiar no campus GV, grande parte da comunidade externa simplesmente não sabe da
existência do campus e também não sabem como viabilizar seu ingresso e permanência numa IFES. Como
estamos integralmente em prédios alugados onde funcionam instituições privadas de ensino (Univale,
Pitágoras, Unipac, FAGV) observamos alunos trabalharem durante o dia para custear cursos que a UFJF-GV
oferece gratuitamente no período diurno nas instalações dessas instituições. Através de uma dinâmica de
visitas a escolas públicas da região (com ênfase nos alunos do 9º ano e do 3º ano do ensino médio) iremos
realizar a divulgação das diversas opções de ingresso e permanência na UFJF-GV, com posterior coleta de
dados a respeito utilizando a correta metodologia científica tanto das principais dúvidas do público-alvo quanto
da efetividade da abordagem, para posterior geração de conteúdo online disponibilizado através do site do
Guia UFJF-GV. Todas as informações coletadas visa construir uma base de conhecimento que irá orientar o
aperfeiçoamento dos trabalhos do projeto e também produzirá dados para que a UFJF-GV possa alcançar
melhor a comunidade externa em suas políticas institucionais.
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ATLAS VIRTUAL DE PATOLOGIA VETERINÁRIA DA UFJF

Eduardo Borges Viana

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A Patologia representa uma área-de transição e de notória importância na formação médica veterinária,
servindo tanto como interface entre as ciências básicas e a prática clínica, quanto como referência
fundamental para a pesquisa básica. Uma característica peculiar da Patologia em detrimento de outras
disciplinas é a necessidade de reconhecer aspectos morfológicos tanto macro quanto microscópicos. Assim,
tradicionalmente, a disciplina é apresentada aos estudantes através de exposições teóricas e práticas com
peças de necropsias e lâminas histopatológicas (ambas traduzidas em imagens).Um problema aparentemente
endêmico nas escolas veterinárias é a percepção de que o aprendizado de Anatomia Patológica é difícil. Com
a evolução da medicina e principalmente do diagnóstico das doenças, o problema se agrava e cria um
contexto em que todo conhecimento que não está claro e diretamente relacionado à prática, não desperta o
interesse dos estudantes. A construção, em conjunto com discentes, de material didático digital e plataformas
virtuais em detrimento de metodologias pedagógicas tradicionais, tem o objetivo de estreitar a relação com
uma geração de alunos conhecida como geração “z”, despertando portando o interesse, corroborando com o
aprendizado e construção do saber, facilitando a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, quebrando
paradigmas e deixando um legado de imagens, um acervo, para o curso de Medicina Veterinária da UFJF,
acessível não só aos alunos da disciplina de Patologia Veterinária, mas a todos quem interessar da instituição
e de fora dela. O trabalho de captação de imagens e construção de um blog ocorrerá no Laboratório de
Patologia Veterinária da Faculdade de Veterinária da UFJF
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Serviço Especial em Cirurgia Oral Menor (SECOM)

Carlos Eduardo Pinto De Alcantara

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Algumas cirurgias realizadas na Odontologia abrangem procedimentos que se enquadram na chamada
cirurgia oral menor, passíveis de serem executadas pelos alunos, com exercitação contínua, durante o curso
de graduação. Na rede pública das cidades atendidas pelo programa federal Brasil Sorridente, estes
procedimentos cirúrgicos deveriam ser realizados pelas equipes de saúde bucal (ESB) que conpõem a
atenção básica  e/ou pelos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) que compõem a atenção
secundária do municipío. Nota-se, no entanto, uma deficiência na formação técnico-cirúrgica dos profissionais
da atenção básica e também uma falta de estrutura física adequada dos consultórios para a realização destas
cirurgias. Consequentemente, parte da população encontra-se desassistida, necessitando aguardar grandes
filas de espera nos CEOs. Para agravar a situação, Governador Valadares possui apenas um CEO, contando
apenas com um profissional atuante na área de cirurgia oral menor, dando suporte à 35 ESB instaladas na
cidade. Por tudo, espera-se que o projeto de extensão possa ampliar o atendimento odontológico gratuito na
área de cirurgia oral menor no município e região, além de proporcionar aos alunos um aperfeiçoamento da
habilidade psicomotora, e estimulá-los a contribuir para uma melhor qualidade de vida dos usuários do
Sistema Único de Saúde como missão profissional e de cidadania. O Projeto de Extensão SECOM já é
realizado e atende aproximadamente 40 a 50 pacientes por semestre, contribuindo para atendimento de
qualidade à comunidade e aperfeiçoamento profissional dos acadêmicos envolvidos. O Projeto já apresenta
um fluxo de encaminhamento e representa uma referência de um serviço de cirurgia oral de qualidade para
referência de pacientes que requerem cirurgias menores mais complexas. A demanda do projeto é cada vez
maior e a busca pelo aperfeiçoamento profissional dos acadêmicos também. O projeto iniciou com 4
acadêmicos e atualmente conta com 6 alunos de graduação. Pretende-se dar continuidade ao mesmo e
ampliar o acesso aos usuários e aos acadêmicos.
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A3: jornalismo multimídia em interface com a sociedade

Carolina Nalon Silveira Guimaraes

Coordenação de Comunicação Interna

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Resumo

O projeto “A3: jornalismo multimídia em interface com a sociedade” atende a uma necessidade institucional de
se ampliar o acesso da população a conteúdos acadêmicos, científicos, culturais e de relevância social.
A nova plataforma tem como foco reportagens aprofundadas, vídeos, gráficos interativos, dossiês, entrevistas,
podcasts e artigos assinados com temas de amplo interesse público, respaldados pela fundamental
articulação entre o conhecimento produzido na Universidade e as demandas da sociedade.
As atividades envolverão alunos dos cursos de Jornalismo, Rádio, Tv e Internet, Artes e Design e Ciência da
Computação, sob orientação de jornalistas e docente da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF.
Além de todo material multimídia, de qualidade e gratuito, é objetivo dessa proposta realizar eventos
coordenados, abertos ao público em geral e, especialmente, destinados aos professores e alunos do ensino
médio da rede pública, multiplicadores deste conhecimento.
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PROJETO ANDAR SAUDÁVEL: EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA MELHORIA DA SAÚDE, LONGEVIDADE E
QUALIDADE DE VIDA

Moacir Marocolo Junior

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O sedentarismo se tornou altamente prevalente entre a população, principalmente jovem. Suas
consequências para a saúde humana são extremamente negativas, acarretando um problema de saúde
pública, pois predispõem os indivíduos a um desenvolvimento precoce de problemas cardiovasculares,
fisiopatológicos, como obesidade e diabetes, 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 exercícios físicos e dieta saudável são importantes
estratégias para controle da obesidade suas complicações.
Assim, o projeto visa promover a prática de exercícios físicos para a população sedentária, priorizando a
adolescência, juntamente com um programa de orientação para hábitos saudáveis. 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. Um programa de orientação estará atrelado ao
programa de exercícios
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Ewe no bambuzal! O lugar do Núcleo de Agroecologia da UFJF.

Fabricio Rezende Fontenelle

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Este projeto visa reabilitar o espaço chamado bambuzal, hoje sob a responsabilidade de  professores efetivos
do quadro desta universidade anuentes com esta proposta, para constituição de um LUGAR que centralize e
se torne referência das atividades do Núcleo de Agroecologia da UFJF, ora denominado NEA Ewe (folha, em
idioma iorubano) coordenado pelo professor de Geografia Agrária do Curso Graduação e de Pós-Graduação
de Geografia da UFJF, Dr. Leonardo de Oliveira Carneiro.
Pretende-se realizar um processo completo de projeto para esta área,  levando-se em consideração a
participação de todos os atores envolvidos bem como de todos os fatores que constituem as potencialidades e
problemas deste espaço, além das necessidades do núcleo, possibilitando-se assim a consolidação de um
lugar adequado as atividades do mesmo.
É parte desse projeto a  vivência da experiência prática da profissão de arquitetura e urbanismo,  tanto no que
tange o projeto,  quanto à potencial execução real de elementos construídos por discentes do curso de
arquitetura e urbanismo em parceria e colaboração multi e interdisciplinar constante.
Entende-se que essas atividades que possuem foco em técnicas não convencionais baseadas em conceitos
de permacultura, agroecologia e bioarquitetura, consonantes portanto com preceitos de sustentabilidade e
autossuficiência sejam extremamente relevantes para a formação técnica e humana dos profissionais que
nelas atuam e possuem caráter complementar, previsto no projeto pedagógico, a formação teórica de sala de
aula.
Cabe ressaltar que o núcleo de agroecologia da UFJF  possui potência para extrapolar os limites de formação
convencional configurando importante instrumento para desenvolvimento da comunidade do entorno do
mesmo, promovendo intensa interação e troca de saberes.
Processo de trabalho adotados neste projeto possui ainda grande relevância no que tange a consolidação e
desenvolvimento de conhecimentos além de configurar importante aliado às funções previstas para a
universidade pública  tanto no que tange o âmbito do ensino, bem como extensão e pesquisa.
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MONITORAMENTO DA DESCARGA DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO NOS PRINCIPAIS TRIBUTÁRIOS
DE ACESSO AO LAGO DOS MANACÁS NO CAMPUS DA UFJF

Luiz Evaristo Dias De Paiva

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O acesso de sedimentos para os reservatórios naturais trazem conseqüências danosas a sua qualidade
ambiental em virtude do assoreamento pela presença física do sedimento ou pelos processos de eutrofização
– caracterizados pelo crescimento excessivo de plantas aquáticas, para níveis que afete a utilização normal e
desejável da água, o fator substancial para este aumento é a maior concentração de nutrientes,
essencialmente o nitrogênio e o fósforo. Além desses a matéria orgânica normalmente presente nos
sedimentos finos também afeta os processos de eutrofização. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho
é estimar o aporte de sedimentos em tributários do entorno do lago dos Manacás com intuito de calcular a
descarga de sedimentos que adentra o manancial e que permitirá fazer o prognóstico da evolução do acúmulo
do material sólido para o manancial. Para tanto, serão coletados dados higrométricos e sedimentométricos em
cursos d’água previamente selecionados. Um tributário do entorno do lago vêm sendo monitorado. O
diferencial do atual projeto se dá pela proposição da instalação de mais uma seção de monitoramento no
tributário de acesso ao lago que passa pela faculdade de educação física e que permitira a visitação de
estudantes da comunidade do entorno visando a conscientização ambiental.
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Acompanhamento Psicológico ao Discente

Getulio Coelho De Medeiros

PRÓ-REITORIA DE APOIO ESTUDANTIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

REITORIA

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. Apesar das atividades
executadas,  é de grande importância dispor 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 àsdemandas discentes e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida e o desempenho
acadêmico do público atendido.
Palavras-chave: Psicologia clínica; serviço-escola; psicoterapia.
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Ortodontia conVida

Ana Carolina Morais Apolonio

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A promoção da saúde vem tem sido o foco das políticas públicas desde a Constituição Federal, entretanto o
ensino de Odontologia ainda é muito tecnicista pautado no aprendizado com vistas ao modelo curador e
estético, deixando em segundo plano os aspectos socioculturais e epidemiológicos necessários à promoção
de saúde. Na UFJF não é diferente, e quando se considera a especialidade de Ortodontia, os alunos só têm
contato no sétimo período, de forma isolada e com abordagem essencialmente preventiva e interceptativa,
limitando as possibilidades de aprendizado para o aluno e atendimento integral para o paciente. Nesta
perspectiva, a extensão em Ortodontia, que acontecerá nas clínicas de especialização, poderá integrar o
aluno de graduação em Odontologia com os desafios relacionados ao tratamento ortodôntico corretivo,
aprimorando seus conhecimentos de Ortodontia e de sua formação acadêmica, permitindo a vivência com
níveis de atendimento distintos do da graduação, atividades de pesquisa e divulgação de resultados.  Em
contrapartida, os pacientes atendidos serão caracterizados quanto à suas necessidades de tratamento com
um olhar multidisciplinar e ao seu perfil sócio demográfico, com vistas a desenvolver ações que busquem sua
qualidade de vida com foco no autocuidado orientado. Além disso, irá promover o contato dos alunos de
graduação e pós-graduação, sendo que estes últimos darão um direcionamento científico às experiências
adquiridas com o projeto, aprimorando a produção de conhecimento sobre os desafios do exercício da
Ortodontia no serviço público no Brasil, além de contribuir para a valorização da UFJF como instituição de
promoção de ensino, prestação de serviços e de pesquisa, atendendo assim o objetivo constitucional das
Universidades: Integração entre ensino, pesquisa e extensão.
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Processo de referência e contrareferência na saúde bucal: ações direcionadas ao usuário

Valeria De Oliveira

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O presente projeto de extensão visa dar sustentabilidade às atividades desenvolvidas pelos grupos tutoriais
da Odontologia do Projeto PET-Saúde Gradua SUS do Campus Avançado de Governador Valadares da
Universidade Federal de Juiz de Fora, promovendo assim a continuidade do enlace ensino-serviço-
comunidade.
Assim, por meio da metodologia do TPC, serão desenvolvidas ações de informação e de educação em saúde
com os usuários atendidos na atenção secundaria e algumas unidades básicas da saúde bucal em
Governador Valadares. Serão utilizados um fluxograma que apresenta o processo de referência e
contrareferência, assim como ações educativas especificas relacionadas com desfechos de saúde bucal de
interesse do serviço, dando continuidade as ações desenvolvidas no segundo ano do programa PET SAUDE
GRADUASUS
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DE PEITO ABERTO: PROGRAMA DE PREVENCAO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO NO CANCER
DE MAMA HU/UFJF

Jaqueline Ferreira Ventura Bittencourt

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Em meio à complexidade do ser humano e considerando a interdisciplinaridade como a forma mais eficaz de
abordar a questão do processo de 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 Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), um
atendimento contínuo, integralizado e humanizado. Esta equipe atua através de uma abordagem
biopsicossocial, de forma interdisciplinar nas ações de diagnóstico, tratamento, acompanhamento e
reabilitação de mulheres portadoras de patologias mamárias (câncer de mama) e mulheres saudáveis na
perspectiva de prevenção de doenças e promoção da saúde. Assim, ao prestar assistência integral à mulher
com câncer mamário, o Projeto De Peito Aberto busca dar assistência ao diagnóstico, ao tratamento, a
reabilitação integral, até a reinserção social da mulher, de modo a minimizar a absorção do possível impacto
resultante do processo. Além disto, imprime a necessidade de estimular a conscientização da comunidade,
quanto à importância da detecção precoce, de trabalhar os mitos e os tabus acerca da doença, isto é, de
prestar uma assistência integral considerando seus familiares (rede apoio), estimulando seus papéis e
habilidades, dentro do seu contexto social.
As frentes do Projeto incluem:
 Assistência em Grupo:
—Acolhimento: Quartas-feiras, 8h às 12h, sala do Ambulatório de Mastologia, 2º andar, Unidade Dom Bosco -
HU/UFJF.
—Sala de Espera: Terças-feiras e sextas-feiras, no turno da tarde. Ambulatórios - Unidade Dom Bosco -
HU/UFJF (1º e 2º andares).
—Grupo de Acompanhamento Integrado (GAI) - Segundas-feiras, 8h às 10h, Concha Acústica da Praça
Cívica da UFJF.
Assistência Individualizada:
— Unidade Dom Bosco - HU/UFJF – Ambulatórios -: Enfermagem (PREVINA): terças-feiras, 13h às 16h;
Fisioterapia: quartas-feiras, 8h as 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.
— Unidade Santa Catarina - HU/UFJF – Enfermarias -: Cirurgia de Mulheres (CM) e/ou Ginecologia.
— Café com Prosa: Atividade mensal (ou bimestral) de cunho didático científico pedagógico.
— Equipe: Reunião às sextas-feiras, 14h às 17h, Sala de Atendimento Multidisciplinar, 2º andar, Unidade
Dom Bosco - HU/UFJF ou FACENF/UFJF.
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Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade

Simone Cristine Araujo Lopes

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Projeto Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade - que vem realizando com sucesso, desde
2013, um trabalho cidadão na região de
Governador Valadares, quando de sua primeira implementação com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da
UFJF, no campus de Governador
Valadares - visa auxiliar na promoção do reconhecimento de paternidade como um direito humano, qual seja,
o de filiação e vinculação familiar.
Utilizamos a metodologia participativa e a pesquisa-ação em cooperação com as organizações da sociedade
civil e autoridades locais. A principal
atividade neste sentido é a Campanha de Sensibilização e Informação sobre Reconhecimento de
Paternidade, bem como o atendimento ao público.
Sendo que tal atendimento envolve orientações gerais para a realização do reconhecimento voluntário e
assistência judiciária para casos em que o
ingresso na justiça seja indispensável. São realizadas palestras em escolas, espaços públicos
disponibilizados, além das dependências da UFJF/GV
dentro das possibilidades de um campus ainda em desenvolvimento e sem salas próprias para os projetos de
extensão. Assim, o horário de atendimento
é flexível, sendo executado, atualmente, em especial, o acompanhamento de procedimentos judiciais e
extrajudiciais pendentes e o contato via email,
telefone e pessoal (reuniões agendadas com os assistidos).
Para tanto, parcerias com o poder administrativo municipal, organizações de classe, públicas e civis as mais
variadas, foram construídas para que a
implementação do referido projeto ocorra de forma adequada e atendendo de modo devido aos anseios e
características locais. De sua parte, os
docentes, os TAEs e discentes do Departamento de Direito da UFJF/GV promovem e pretendem continuar a
promover o trabalho de organização dos
dados auferidos, atendimento de demandas voluntárias, realização de Campanha de Sensibilização e
Informação sobre o tema, promovem mediação e
reconhecimento voluntário. Caso o reconhecimento voluntário não ocorra, os orientadores do projeto poderão
promover ações de investigação de
paternidade. O projeto está registrado na PROEXC/UFJF desde 01/03/2013 e em pleno funcionamento desde
então, sendo esse ato de projeto para sua
continuidade em vista dos resultados alcançados e processos judiciais e procedimentos extrajudiciais
pendentes, agora com bolsa e já tendo 8 (oito) colaboradores discentes voluntários que iniciaram suas
atividades logo após a classificação e reinício do período letivo.
Uma amostra do que vem sendo realizado pelo projeto, que visa a continuar as ações nos condições próprias
de cada tempo é o blog disponível em:
http://reconhecimentodepaternidade.blogspot.com.br/
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Sistema de Apoio ao Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito

Gleiph Ghiotto Lima De Menezes

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O presente projeto tem por escopo a continuação da 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, já em andamento, continuará sendo
desenvolvido mediante parceria entre as Faculdades de Direito e Departamento de Ciência da Computação.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UFJF - ESTRATÉGIAS PARA EXPANDIR E MELHORAR A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

Jorge Carlos Felz Ferreira

Dep de Tec Prof e Conteudos Estrategicos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

A proposta desse projeto passa pela criação de canais de comunicação com a sociedade, para divulgação  da
produção científica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Esses canais tanto poderão ser
publicações impressas e/ou online como ainda através das redes  sociais, onde seriam criadas páginas
específicas. O principal canal a ser criado será um jornal online, com publicação semanal  que poderá
preservar a memória científica da instituição e estimular a compreensão pública da Ciência por meio da
produção de informações para a internet em forma de textos, vídeos, sons e imagens.
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Observatório Mídia e Direitos Humanos

Iluska Maria Da Silva Coutinho

Dep de Tec Prof e Conteudos Estrategicos

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

A proposta do Observatório Mídia e Direitos Humanos é atuar como um monitor, capaz de também contribuir
com a produção e divulgação de material informativo em diferentes suportes, sobre as políticas públicas em
sua relação com os direitos humanos. Além do desenvolvimento de materiais ausentes da pauta da mídia
regional, ou não suficientemente aprofundada nos espaços jornalísticos da zona da mata mineira, propõe-se à
exemplo de outros Observatórios, assumir também um caráter formativo, eventualmente por meio da oferta de
oficinas e mini-cursos acerca desses temas em sua relação com a mídia.
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Identidades, cidadania e inclusão LGBTI+: Semana Rainbow da UFJF

Marcelo Carmo Rodrigues

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Uma das principais ações desse projeto de extensão é a realização da A II Semana Rainbow da UFJF reúne
atividades artistico-culturais, com o objetivo de sensibilizar as comunidades envolvidas para as questões
realacionadas às homossexualidades, às identidade de gênero e sexual, além de trabalhar o respeito às
diferenças. Trata-se de um projeto de extensão da UFJF, que acontecerá pela segunda vez, em agosto/2018,
destinada à comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos-administrativos), população da cidade de
Juiz de Fora e cidades que compõem o Circuito Turístico "Caminho Novo" e turistas oriundos de diversas
cidades brasileiras. Outro papel importante exercido pelo evento é o fomento da atividade turística regional,
além de ser responsavel pela manutenção de um patrimônio imaterial de Juiz de Fora: o concurso de beleza
Miss Beleza Gay, que existe desde 1.977.
Desde 2017, o Projeto de extensão “Miss Brasil Gay: Interfaces com a comunidade e a UFJF”, coordenado
pelo professor Marcelo do Carmo (Turismo – UFJF), se propõe a realizar uma série de ações voltadas para a
inclusão social da comunidade homossexual através de eventos cul- turais, colóquio, conferências e ações de
empreendedorismo social.
• Apoio financeiro (através de recurso de emenda parlamentar) e logístico para o retorno das atividades do
concurso Miss Brasil Gay, suspenso desde 2013, que retornou em 2017, tendo realizado uma edição de boa
qualidade, com consequente reposicionamento da marca.
• Realização da I Semana Rainbow da UFJF, de 08 a 20 de agosto/2017, que concentrou uma série de
atividades culturais, de educação e sen- sibilização: exposição de artes plásticas, exposições fotográficas, es-
petáculos musicais, conferências, festival de cinema, rodas de conversa.
• Aplicação do questionário “Perfil da demanda turística LGBTI+ - Juiz de Fora/2017”, com o apoio da
SEDETTUR e da JF Visitors & Convention Bureau.
• Realização do colóquio “corpo, sociabilidade e cidade”: jornada acadêmica sobre os temas, em parceria com
a UERJ e a UFRRJ.
• Realização da jornada de conscientização, “DST-AIDS – a UFJF vai falar sobre isso”, em 01 de dezembro
(Dia mundial de combate à Aids), com conferência de médicos e advogado, além de distribuição gratuita de
preservativos para a comunidade acadêmica, durante 03 dias, com patrocínio da CEMIG e apoio da SAE-PJF
e preservativos SEX FREE.
• Apoio na realização da confraternização da festa de fim de ano do GRUPO CASA, que trabalha com famílias
carentes e/ou portadores do vírus HIV. Na ocasião, houve apresentação da Caravana MEZCLA de te- atro,
financiada por patrocínio da CEMIG.
• Inserção dos projetos 38° Miss Brasil Gay, II Semana Rainbow da UFJF e o documentário MISS, em editais
públicos para eventos e projetos culturais.
• Financiamento do JF Convention & Visitos Bureau à IGLTA (Associação internacional de turismo gay e
lésbico), pelo período de dois anos, com recursos oriundos de patrocínio da CEMIG.
• Realização, em parceria com o JF Convention & Visitors Bureau, do lançamento dos eventos LGBTI+ de
Juiz de Fora em 2018. Na ocasião, foram convidados o Miss Brasil Gay e o Movimento Gay de Minas para
apresentarem as respectivas agendas, com o intuito de sensibilizar o trade turístico, imprensa e potenciais
apoiadores.
• Finalização do documentário MISS, a partir de acervo do cineasta El- ton Menezes, recontando a história do
concurso Miss Brasil Gay, sob direção do professor da Faculdade de Comunicação/UFJF, Cristiano
Rodrigues. Previsão de lançamento: início de 2019.
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Debates sobre Diversidade e Trabalho

Renata De Almeida Bicalho Pinto

DEP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

A presente proposta tem como objetivo geral debater com os discentes, das áreas de Ciências Humanas e
Ciências Sociais Aplicadas, as diversidades, trabalho e inclusão de grupos socialmente subalternos e
vulneráveis nas organizações e na sociedade, visando desconstruir preconceitos e preparar os discentes, em
uma perspectiva ética, para lidar com as diferenças. Trabalharemos com uma metodologia qualitativa com
método de intervenção didático baseando-se na exposição e debates. O público-alvo são principalmente
discentes da grande área Ciências Sociais Aplicadas e do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas.
O local dos debates será nas dependências da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, mas
poderá mudar dependendo do número de inscritos. O horário previsto para os debates e rodas de conversas,
a princípio, será no turno da noite, visto que pode atender maior parcela de interessados.
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Grupo de Estudos em Nutrição Funcional - Estudo e Intervenções em Nutrição Funcional Voltados Para a
Comunidade

Nathercia Percegoni

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A Nutrição Funcional aplica a Ciência dos Nutrientes de acordo com a individualidade bioquímica do paciente,
não se limitando à prescrição de dietas com os alimentos funcionais, pois trabalha com o conceito de que nem
todos os alimentos ou nutrientes considerados saudáveis para alguns indivíduos, o são para todos. Muita
confusão tem ocorrido quando os termos “alimentos funcionais” e “Nutrição funcional” são empregados.
Muitos acreditam que a inserção de alimentos funcionais na dieta consista em Nutrição Funcional. A Nutrição
Funcional é atualmente a maior área de interesse em pesquisa em Nutrição e consiste na área que mais
promove valorização do profissional nutricionista, além de ser a área que concentra o maior interesse do
público, por trabalhar diretamente com os alimentos e nutrientes mais discutidos na atualidade. No entanto,
ainda não faz parte do currículo dos cursos de Nutrição como disciplina obrigatória, segundo as diretrizes
curriculares estabelecidas pelo MEC para o curso de Nutrição. Desta forma, programas que visem à difusão
da informação científica de forma simplificada à população são extremamente necessários e urgentes nos
dias atuais. Este projeto visa manter os grupos de apoio à divulgação de conceitos científicos de maior
interesse em Nutrição Funcional de forma simplificada para a comunidade, visando desmistificar modismos
que possam comprometer a saúde dos indivíduos e onerar os gastos com a alimentação diária; bem como
oferecer atendimento nutricional individualizado à comunidade. Para tal foi criado há 2 anos, o grupo de
estudos em Nutrição Funcional (GENF), que trabalha com reuniões quinzenais entre a equipe, as páginas nas
mídias online mais acessadas (Facebook e instagram - colheradafuncional) com informações quinzenais
sobre temas de interesse público em Nutrição Funcional. São ainda desenvolvidas atividades de Educação
Alimentar e Nutricional voltadas ao público leigo, principalmente nas feiras livres de Juiz de Fora. Desta forma
espera-se contribuir para a formação do profissional nutricionista, instrumentalizando o discente da UFJF à
atuação nesta área em expansão e divulgar a informação correta sobre nutrição contemporânea
desmistificando os mitos alimentares mais comuns entre  a população.
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TI-Pró-Inclusão-JF: Tecnologias de Informação e seu papel na Promoção da Inclusão Social em Juiz de Fora
(1ª Edição)

Andre Luiz De Oliveira

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A cidade Juiz de Fora, localizada na região sul do Estado de Minas Gerais, possui em média 550.000
habitantes, podendo ser considerada uma cidade de médio porte. Como em outras cidades de médio porte do
Brasil, o número da população de pessoas que vivem em “situação de rua”, pessoas que não possuem
moradia e residem na rua, vem aumentando na cidade de Juiz de Fora nos últimos anos. Em pesquisa
realizada e divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Juiz de Fora no dia 18 de
Agosto do ano de 2017, foi constatado que 880 pessoas viviam em situação de rua até esta data e que 250
pessoas desse grupo passam o dia todo em espaços públicos (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2017).
Pessoas que vivem em tal situação estão mais expostas à violência, drogas, problemas de saúde e doenças
sexualmente transmissíveis. Dessa forma, com o objetivo de oferecer oportunidades para que esses cidadãos
abandonem a condição de morador de rua e seja inserido à sociedade com acesso à moradia, alimentação,
saúde, educação e emprego, o projeto TI-Pró-Inclusão-JF tem o objetivo utilizar recursos de tecnologia de
informação na construção de uma plataforma computacional, no formato de rede social, para conectar
pessoas que vivem em situação de rua, com o seu consentimento, a pessoas e organizações que estão
dispostas auxiliar essas pessoas no processo de reinserção social. Este projeto de extensão será
desenvolvido por professores e alunos do Departamento de Ciência da Computação (DCC) em colaboração
com professores e alunos da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Professores e alunos da Faculdade de Serviço Social (FSS) atuarão como especialistas de domínio no
desenvolvimento da plataforma, na elaboração de questionários de avaliação de perfil social e de nível de
exposição de cada morador de rua à violência, drogas, doenças e doenças sexualmente transmissíveis, bem
como na realização de estudos de campo para coleta de dados dos moradores de rua e no estabelecimento
de colaborações com as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Juiz de Fora.
Professores e alunos do DCC estarão engajados em atividades de planejamento, desenvolvimento, teste,
manutenção e gerenciamento do projeto de construção da plataforma computacional atuando em conjunto
com professores e alunos da Faculdade de Serviço Social.
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Cursinho Comunitário Camponês e Popular

Vinicius Mendes Maia

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

O Projeto de Extensão Cursinho Comunitário Camponês e Popular - CCCP da UFJF/Campus GV tem o
objetivo de contribuir para inserção de jovens de Governador Valadares no Ensino Superior. O Cursinho será
gratuito e é voltado especificamente para jovens que concluíram ou estejam concluindo o Ensino Médio em
escola pública e de famílias em situação de vulnerabilidade social. Através da metodologia participativa de
Educação Popular, serão oferecidas diversas atividades pedagógicas (aulas, oficinas, seminários, debates,
etc.) em busca de preparar esses estudantes para realizar as provas do ENEM. As atividades serão
realizadas diariamente nos espaços da UFJF/Campus GV em horários que atendam as especificidades dos
jovens beneficiários.
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Oficinas de Ensino de Estatística e Probabilidade

Angela Mello Coelho

DEPTO DE ESTATISTICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O projeto de extensão Oficinas de Ensino de Estatística e Probabilidade (OEEP) tem como objetivo principal
auxiliar no processo de ensino/aprendizagem de Estatística e Probabilidade no ensino básico de Juiz de Fora
e região. As OEEP serão divididas em 4 módulos: Preparação de Professores para o ensino de Estatística no
Ensino Fundamental I; Preparação de Professores para o ensino de Estatística no Ensino Fundamental II;
Preparação de Professores para o ensino de Estatística no Ensino Médio; Preparação de Professores para o
ensino de Probabilidade. As atividades serão compostas por aulas teórico-expositivas, vídeos e sobretudo
atividades práticas que estimulem a apreciação do processo de resolução de problemas estatísticos.
As inscrições para as oficinas oferecidas pelo projeto serão feitas exclusivamente por meio eletrônico a ser
disponibilizado no sítio do Departamento de Estatística e a seleção dos candidatos para o preenchimento das
15 vagas existentes se dará através da ordem de inscrição.
As oficinas serão realizadas em 4 sábados consecutivos em sala de aula do Instituto de Ciências Exatas, das
9h às 12 e das 13:30 às 16:30 e ocorrerão nos meses de março e setembro de 2019.
Mais informações podem ser obtidas pelos endereços de e-mail: angela.coelho@ice.ufjf.br ou
augusto.souza@ice.ufjf.br, ou pelos telefones de contato: 2101-3006 ou 2102-3320 ramais 4422 (professora
Ângela) ou 4424 (professor Augusto). O horário de atendimento do Departamento de Estatística da UFJF é de
segundas as sextas das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.
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NASFE - Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia

Jordan Henrique De Souza

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

A presente proposta de extensão visa desenvolver ações de engenharia e arquitetura públicas em
comunidades de baixa renda, principalmente nos
bairros limítrofes à Universidade Federal de Juiz de Fora e adjacências que encontram-se em situação de
vulnerabilidade à riscos de desabamento de
edificações, inundações, escorregamento de encostas, que apesar da posse não possuem título de
propriedade. Nesse sentido propõe-se também a
prestação de orientação técnica de engenharia no caso de direito de vizinhança e o desenvolvimento de
ações estruturais (como projetos de obras) e
não estruturais (como auxílio na mediação de conflitos, mini-cursos e análise de situações e áreas de riscos).
Visa-se resgatar nas comunidades próximas da UFJF, o senso de pertencimento à Instituição, permitindo
aproximação das comunidades com atividades
de extensão e pesquisa universitárias.
A metodologia de atendimento será de maneira individual, avaliando e propondo ações de engenharia em
unidades habitacionais e de maneira coletiva,
incluindo grupos comunitários com o desenvolvimento de ações em conjunto com outros órgãos públicos.
Visa-se o atendimento em conjunto com o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFJF,
localizado à Avenida Presidente Itamar Franco,
988, ao lado do Procon, cujo horário de atendimento é de 08h às 12h e 14h às 18h.
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Identidades, cidadania e inclusão LGBTI+: Semana Rainbow da UFJF - projeto subsidiado com recursos de
emenda da deputada Margarida Salomão - RAINBOW 2018 e MISS GAY 2018

Marcelo Carmo Rodrigues

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Uma das principais ações desse projeto de extensão é a realização da A II Semana Rainbow da UFJF reúne
atividades artistico-culturais, com o objetivo de sensibilizar as comunidades envolvidas para as questões
realacionadas às homossexualidades, às identidade de gênero e sexual, além de trabalhar o respeito às
diferenças. Trata-se de um projeto de extensão da UFJF, que acontecerá pela segunda vez, em agosto/2018,
destinada à comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos-administrativos), população da cidade de
Juiz de Fora e cidades que compõem o Circuito Turístico "Caminho Novo" e turistas oriundos de diversas
cidades brasileiras. Outro papel importante exercido pelo evento é o fomento da atividade turística regional,
além de ser responsavel pela manutenção de um patrimônio imaterial de Juiz de Fora: o concurso de beleza
Miss Beleza Gay, que existe desde 1.977. Desde 2017, o Projeto de extensão “Miss Brasil Gay: Interfaces
com a comunidade e a UFJF”, coordenado pelo professor Marcelo do Carmo (Turismo – UFJF), se propõe a
realizar uma série de ações voltadas para a inclusão social da comunidade homossexual através de eventos
cul- turais, colóquio, conferências e ações de empreendedorismo social.
• Apoio financeiro (através de recurso de emenda parlamentar) e logístico para o retorno das atividades do
concurso Miss Brasil Gay, suspenso desde 2013, que retornou em 2017, tendo realizado uma edição de boa
qualidade, com consequente reposicionamento da marca.
• Realização da I Semana Rainbow da UFJF, de 08 a 20 de agosto/2017, que concentrou uma série de
atividades culturais, de educação e sen- sibilização: exposição de artes plásticas, exposições fotográficas, es-
petáculos musicais, conferências, festival de cinema, rodas de conversa.
• Aplicação do questionário “Perfil da demanda turística LGBTI+ - Juiz de Fora/2017”, com o apoio da
SEDETTUR e da JF Visitors & Convention Bureau. • Realização do colóquio “corpo, sociabilidade e cidade”:
jornada acadêmica sobre os temas, em parceria com a UERJ e a UFRRJ.
• Realização da jornada de conscientização, “DST-AIDS – a UFJF vai falar sobre isso”, em 01 de dezembro
(Dia mundial de combate à Aids), com conferência de médicos e advogado, além de distribuição gratuita de
preservativos para a comunidade acadêmica, durante 03 dias, com patrocínio da CEMIG e apoio da SAE-PJF
e preservativos SEX FREE.
• Apoio na realização da confraternização da festa de fim de ano do GRUPO CASA, que trabalha com famílias
carentes e/ou portadores do vírus HIV. Na ocasião, houve apresentação da Caravana MEZCLA de te- atro,
financiada por patrocínio da CEMIG.
• Inserção dos projetos 38° Miss Brasil Gay, II Semana Rainbow da UFJF e o documentário MISS, em editais
públicos para eventos e projetos culturais. • Financiamento do JF Convention & Visitos Bureau à IGLTA
(Associação internacional de turismo gay e lésbico), pelo período de dois anos, com recursos oriundos de
patrocínio da CEMIG.
• Realização, em parceria com o JF Convention & Visitors Bureau, do lançamento dos eventos LGBTI+ de
Juiz de Fora em 2018. Na ocasião, foram convidados o Miss Brasil Gay e o Movimento Gay de Minas para
apresentarem as respectivas agendas, com o intuito de sensibilizar o trade turístico, imprensa e potenciais
apoiadores.
• Finalização do documentário MISS, a partir de acervo do cineasta El- ton Menezes, recontando a história do
concurso Miss Brasil Gay, sob direção do professor da Faculdade de Comunicação/UFJF, Cristiano
Rodrigues. Previsão de lançamento: início de 2019.
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Regularização Fundiária

Natalia Chernicharo Guimaraes

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

A presente proposta de extensão visa desenvolver ações de engenharia, arquitetura públicas e de
regularização jurídica fundiária em comunidades de baixa renda, principalmente nos bairros limítrofes à
Universidade Federal de Juiz de Fora e adjacências que encontram-se em situação de vulnerabilidade e não
possuem título de propriedade, buscando concretizar o direito fundamental de propriedade, sendo todas as
ações devidamente supervisionadas pelo seviço social. Nesse sentido propõe-se também a prestação de
orientação técnica de engenharia no caso de direito de vizinhança e o desenvolvimento de ações estruturais
(como projetos de obras) e não estruturais (como auxílio na mediação de conflitos, mini-cursos e análise de
situações e áreas de riscos).
Espera-se conscientizar a referida comunidade e os discentes envolvidos acerca da importância da
regularização imobiliária, de modo a fomentar o fortalecimento de uma cultura jurídica mais atenta em tal
sentido; favorecer a concretização do direito fundamental de propriedade e do direito social à moradia, a
segurança jurídica, a organização do espaço urbano, a adequação de cadastros e registros públicos e a
eficiência dos serviços públicos essenciais.
A metodologia de atendimento será de maneira coletiva de áreas delimitadas nos bairros propostos,
avaliando, em primeiro plano, quais são as demandas das comunidades com relação à regularização fundiária
e propondo ações de engenharia e arquitetura em unidades habitacionais, com a finalidade de efetivar
referida regularização fundiária. Também pretende-se incluir grupos comunitários a fim de possibilitar o
desenvolvimento de ações em conjunto com outros órgãos públicos.
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Orquestra Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora

Bruna Caroline De Souza Berbert

DEPARTAMENTO DE MUSICA

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O projeto de extensão “Orquestra Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora” visa abrir uma
disciplina prática do Departamento de Música à voluntários da comunidade acadêmica e da comunidade
externa, com o objetivo de suprir as demandas formativas dos discentes dos cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Música e atender à população de Juiz de Fora em duas vertentes: por meio de instrução e
prática musical gratuita e através de uma extensa programação cultural, artística e educacional de concertos e
apresentações. As atividades do projeto serão realizadas nos horários de curso da disciplina “Orquestra
Acadêmica da UFJF”, lecionada nas dependências do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF) e
eventualmente, na realização de concertos e apresentações, em horários distintos e em locais de acesso
público do município. Os principais beneficiários do projeto incluem: músicos instrumentistas da comunidade
externa selecionados, discentes dos cursos de graduação em música, estudantes do ensino básico regular e
o público juiz-forano de uma maneira geral, alcançados a partir da promoção de concertos didáticos e
tradicionais em espaços educacionais e comunitários. Maiores informações acerca do projeto podem ser
obtidas através do e-mail orquestra.academica.ufjf@gmail.com.
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Desenvolvimento de atividades socioeconômicas em assentamentos urbanos e loteamentos populares –
Emenda Parlamentar

Ana Livia De Souza Coimbra

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

A presente proposta articula extensão e pesquisa e visa desenvolver estudos e projetos de viabilização para
implementação de atividades econômicas em em quatro assentamentos urbanos/loteamentos populares do
município de Juiz de Fora: Caiçaras, Nova Vida, Parque das Águas e Nova Germânia,  Nesse sentido, busca-
se contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das áreas citadas por meio da elaboração de projetos
de atividades produtivas no campo da economia solidária adequadas à realidade local, visando a participação
social, a integração territorial e o fortalecimento de identidades.
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Class2Market - transforme seu TCC em negócio

Cristina Sayuri Cortes Ouchi Dusi

DEP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

O programa Class2Market tem como objetivo final o fomento à educação empreendedora dentro de suas
formações acadêmicas. Contará com três etapas: 1) sensibilização, 2) modelagem de negócios e 3) concurso
de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Serão avaliados os melhores TCCs em relação aos critérios de:
qualidade da pessoa/equipe, qualidade da inovação, relevância da solução e clareza na exposição da ideia.
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Mindfulness como alternativa para tratamento da obesidade infantil

Lize Vargas Ferreira

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Propõe-se uma abordagem com técnica mindfulness em grupo operativo multiprofissional no tratamento da
obesidade infantil, com enfoque na prevenção de complicações.
Serão realizados encontros mensais às quartas-feiras de 15-18h no ambulatório de endocrinopediatria no
segundo andar do HU-CAS.
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Rio Limpo - Economia Solidária e produção de sabão

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto de extensão visa auxiliar a Associação Rio Limpo/GV em seu processo de reestruturação
organizacional, fornecendo a este empreendimento assessoria jurídica e contábil, Oficinas de formação em
Economia Solidária e sobre conteúdos  demandados pelos associados. Conta com a participação de docentes
dos Cursos de Direito, Ciências Contábeis, Educação Física e de Farmácia da UFJF-GV.  Contamos também
com a colaboração de docentes do Curso de Engenharia de Produção do IFMG-GV.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Arteirinhos - Intervenção artística com crianças com Transtornos do Espectro Autista

Marcia Helena Favero De Souza Tostes

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, sendo caracterizado
essencialmente por déficit persistente na interação social e na comunicação social, sintomas que limitam o
convívio social e o funcionamento diário destes pacientes (DSM 5, 2013). Além disso, crianças com autismo
frequentemente apresentam comportamentos associados de hiperatividade, atenção hiperseletiva,
impulsividade e comportamentos agressivos e autodestrutivos. O projeto tem como objetivo promover o
desenvolvimento de  habilidades de comunicação e expressão em crianças com TEA através de intervenções
artísticas na sala de espera do Ambulatório de atenção a crianças e adolescentes com TEA. Os pacientes
serão convidados a participar de atividades lúdicas nas modalidades de intervenção musical; estimulação da
linguagem e artes gráficas, enquanto aguardam atendimento na sala de espera e sempre acompanhado de
seus pais. Os encontros ocorrerão às sextas-feiras, no horário de sete às dez horas.
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COMciência – Ciência para sociedade e o desenvolvimento – das moléculas aos consumidores

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A sensação de que se vive em uma época de grandes transformações, que se desdobram em novos desafios
e oportunidades, deixou de ser um dado subjetivo para se tornar uma diretriz que orienta a agenda de
governos e a atuação de movimentos sociais, partidos políticos e organizações públicas e privadas, inclusive
instituições de educação superior e centros de pesquisa. A transformação da Extensão Universitária em um
instrumento efetivo de mudança da Universidade e da sociedade, em direção à justiça social e ao
aprofundamento da democracia, caminha pari passu com o enfrentamento desses desafios e a busca das
novas oportunidades que se descortinam no contexto internacional e na realidade brasileira. Desafios a serem
confrontados e oportunidades a serem aproveitadas por meio de políticas públicas. Mas a efetividades destas,
por sua vez, depende fortemente do que a Universidade Pública, em geral, e a Extensão Universitária, em
especial, podem oferecer aos governos e à sociedade. Assim, considerando o fato da necessidade iminente
de utilizar a ciência para o real desenvolvimento da sociedade, este projeto se propõe em 12 meses,
coordenar diferentes ações de difusão científica e tecnológica, no formato de cursos e/ou treinamentos
teóricos e práticos, qualificações profissionais, discussões técnicas e/ou pareceres científicos realizados
dentro e fora do Campus Universitário, junto aos diferentes agentes da ampla sociedade (estudantes,
professores, entidades de classes, profissionais autônomos, órgãos governamentais, instituições de pesquisa
e empresas públicas e privadas). As ações serão realizadas em uma parceria entre o Departamento de
Química e a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora com atividades demandadas e
programadas pelos agentes interessados em apoiar o projeto, nas quais será possível a participação ativa da
Universidade na construção da coesão social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão
social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural. Os cursos, treinamentos, qualificações
profissionais e as discussões técnicas e/ou pareceres científicos terão caráter personalizado, mediante as
características necessárias para o melhor atendimento da ação demandada. Todos os trabalhos serão
coordenados pelos professores Rodrigo Stephani, Luiz Fernando Cappa de Oliveira (Dept. de Química) e Ítalo
Perrone (Faculdade de Farmácia). As ações serão destinadas aos agentes da sociedade ligados às áreas
rurais, culinária, gastronomia, tecnologia, indústria e comércio geral com maior ênfase a aqueles ligados em
alguma etapa da cadeia de alimentos. Serão utilizadas principalmente as estruturas disponíveis do Núcleo de
Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química, e eventualmente outras
estruturas de forma pontual, visando a adequada modulação da científica no entendimento da influência das
moléculas na captura de valor pelos consumidores. Mais informações sobre as ações e inscrições poderão
ser obtidas diretamente pelo e-mail fq2021@gmail.com.
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Ciência ao Bar

Barbara Lucia De Almeida

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O Ciência ao Bar é um encontro de divulgação científica realizado na cidade de Juiz de Fora – MG, duas
vezes ao mês. A proposta do evento é levar professores e pesquisadores dos mais diversos campos da
ciência para bares da cidade, a fim de conversarem com a população sobre suas pesquisas acadêmicas e
temas ligados à ciência, promoverem discussões e tirarem eventuais dúvidas. Cada convidado apresenta seu
tema, com uma linguagem mais coloquial e acessível a um público não especializado, durante 20 a 30
minutos. E o tempo restante (de aproximadamente 1h15) é destinado a perguntas e contribuições do público
presente.
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Matemática para deficientes visuais 2019

Ana Tercia Monteiro Oliveira

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Segundo dados do IBGE, hoje, no Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual.
Estas pessoas, em sua grande maioria, estão sendo discriminadas na sociedade à que pertencem ou sendo
excluídas do mercado de trabalho por falta de oportunidade ou falta de preparo de nossa sociedade em
acolher o deficiente visual. Este projeto visa preencher essa lacuna e contribuir com o processo de inclusão
do deficiente visual no ensino e na aprendizagem da matemática ao fazermos um estudo sobre os recursos
pedagógicos no ensino da matemática adaptados ao aluno deficiente visual. Queremos aproveitar essa
oportunidade para desenvolvermos novos recursos pedagógicos para o ensino da matemática juntamente aos
deficientes visuais e queremos compartilhar o uso destes recursos com os professores do ensino fundamental
e médio que estão trabalhando com essa parcela da população que necessita de atenção especial.
Sendo assim, temos como público-alvo a população de deficientes visuais, os professores de matemática da
educação básica e os alunos de licenciatura em matemática de nossa instituição.
O projeto será desenvolvido em 04 etapas ao longo de 24 meses:
(1)	Pesquisa de materiais pedagógicos e técnicas de Ensino de Matemática existentes;
(2)	Adaptação dos recursos existentes e criação de novos recursos pedagógicos de Matemática que atinjam o
deficiente visual;
(3)	Aplicação dos recursos supracitados através de oficinas voltadas para o aluno com deficiência visual;
(4)	Divulgação das atividades desenvolvidas e resultados obtidos com a aplicação dos recursos adaptados.
As duas primeiras etapas serão restritas aos coordenadores e colaboradores do projeto. A terceira etapa
consistirá de dez oficinas, aberta à comunidade com deficiência visual. Na quarta etapa teremos dois
Encontros direcionados a professores da rede regular de ensino e a alunos do Curso de Licenciatura em
Matemática.
O projeto será desenvolvido no Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora com
horário a ser disponibilizado após consulta à direção do Instituto.
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Intervenção preventiva e educativa em distúrbios de imagem corporal, transtorno alimentar e transtorno
dismórfico corporal: promovendo saúde e qualidade de vida para jovens universitários

Pedro Henrique Berbert De Carvalho

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A preocupação com a aparência física e com a imagem corporal é hoje uma realidade de muitos países
desenvolvidos e em desenvolvimento (Swami et al., 2010) e está presente não apenas em pacientes com
transtornos alimentares, mas também na população geral ou não-clínica. No Brasil, o corpo é símbolo de
status social e a aparência física um elemento essencial na construção da identidade nacional (Edmonds,
2007, 2009; Goldenberg, 2010). 	Todo esse contexto sociocultural parece desencadear no desenvolvimento de
distúrbios de imagem corporal e transtornos alimentares, afetando alguns grupos em especial, como é o caso
de jovens universitários. Estudos apontam que a insatisfação corporal e o comportamento alimentar
inadequado é frequente nessa população, o que pode ser explicado pelas mudanças vivenciadas no estilo de
vida após o ingresso na Universidade, pressão psicológica cotidiana e diminuição do tempo devido para
alimentação em função das atividades acadêmicas que demandam de atenção e muito tempo (Alavarenga et
al., 2013). Estudo conduzido por Oliveira et al. (2017) com jovens universitários da cidade de Governador
Valadares, demonstrou que são frequentes os casos de distúrbios alimentares e de imagem corporal. Os
autores reconhecem a urgência de intervenções preventivas e educativas, como foco de diminuir as chances
de desenvolvimento de distúrbios de imagem corporal e transtornos alimentares nessa comunidade. Ainda
segundo os autores, tais intervenções são benéficas pois distúrbios desta ordem comprometem a saúde e
qualidade de vida destes estudantes, podendo impactar inclusive a competência acadêmica. O objetivo deste
projeto de extensão é ofertar intervenções preventivas e educativas, respaldadas pela literatura científica
(eficácia e eficiência comprovadas), nas alterações de distúrbios de imagem corporal, transtornos alimentares
e transtornos dismórfico corporais em jovens universitários. Pretende-se assim, promover saúde e qualidade
de vida a esses sujeitos e minimizar os possíveis impactos desses distúrbios sobre a vida desses
acadêmicos, dos quais podemos citar: desenvolvimento de sintomas depressivos, baixa autoestima,
ansiedade social, perda de rendimento acadêmico, entre outros. Este projeto se encaixa na Grande área da
Saúde, atendendo a demanda de saúde humana e ocorre em interface ao Núcleo de Estudos Educação
Física, Corpo e Sociedade (NECOS) da UFJF-GV. O presente projeto de extensão oferecerá a participação
gratuita em intervenções preventivas e educativas (grupos interativos) aos acadêmicos (jovens universitários)
da cidade de Governador Valadares (MG). Após a divulgação do projeto em redes sociais, murais das
Universidades e panfletos, os indivíduos que desejarem participar poderão entrar em contato com o grupo de
trabalho para agendar uma avaliação inicial e posterior participação nos encontros. A avaliação inicial tem
como intuito rastrear sinais e sintomas de transtornos alimentares e dismórficos corporais, bem como
distúrbios de imagem corporal. Os encontros ocorrerão nas dependências da UFJF-GV, de segunda a sextas-
feiras, entre o horário de 07:00 às 17:00, em sala de aulas a serem previamente reservadas. A duração de
cada encontro varia de 1 (uma) a 2 (duas) horas e será acordada individualmente e com os grupos. Ao final
da participação nas intervenções será avaliado se o sujeito obteve melhoras em seus parâmetros iniciais, bem
como será ofertada a possibilidade de continuidade no programa de intervenção. Cumpre ressaltar que as
intervenções são baseadas em programas amplamente testados nacional e internacionalmente. Contato para
mais informações sobre o projeto: pedro.berbert@ufjf.edu.br.
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A autopercepção nutricional e alimentar no processo de envelhecimento

Kellem Regina Rosendo Vincha

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As repercussões do envelhecimento da população brasileira para a sociedade são consideráveis, sobretudo
no que diz respeito ao aumento das doenças crônicas relacionadas à alimentação e nutrição, pois demandam
cuidados profissionais, autocuidado e mudanças nas escolhas alimentares. No envelhecimento é verificada,
de forma natural, a modificação do corpo e do estado nutricional, o que pode implicar em mudança na
autopercepção da imagem corporal dos indivíduos que vivenciam este processo e, consequentemente,
mudança no autocuidado. Compreendendo que indivíduos que possuem a percepção de sua imagem em
equilibro são mais capazes de realizarem suas potencialidades, incluindo escolhas alimentares saudáveis,
este projeto tem por objetivo realizar atividades educativas em nutrição e corporeidade para o
autoconhecimento da imagem corporal em adultos e idosos participantes de grupos operativos de alimentação
e nutrição da Atenção Básica de Governador Valadares. Para isto, serão desenvolvidos dois grupos
operativos com a população adulta e idosa do município, com duração de quatro meses cada. Os grupos
terão encontros quinzenais, coordenados por nutricionistas e estudantes de Nutrição, e serão baseados na
educação inclusiva, participativa e problematizadora, construção de metas de mudanças alimentares,
discussão de temas relacionados à alimentação e nutrição, uso de dinâmicas de grupo e acompanhamento do
estado nutricional. Com o intuito de avaliar a intervenção e de produzir conhecimento na área serão
conduzidas entrevistas individuais com os participantes, antes e após os grupos, que serão analisadas por
meio de Análise de Conteúdo Temática e complementadas com o uso de diário de campo. Com o projeto,
espera-se empoderar a população para o cuidado nutricional, através da instigação à autopercepção da
imagem corporal e das escolhas alimentares, além de promover um envelhecimento saudável e o controle de
agravos crônicos. Como também, espera-se contribuir para a qualificação do cuidado nutricional na Atenção
Básica dado que as atividades serão constantemente avaliadas e planejadas, e para a formação de
profissionais humanizados e críticos uma vez que os estudantes estarão inseridos na prática profissional com
a comunidade e na construção do conhecimento.
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Ensino de primeiros socorros de urgência em escolas de nível fundamental e médio

Luis Fernando Deresz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A promoção do conhecimento teórico-prático de primeiros socorros pode ajudar a evitar complicações
situações de urgência. As escolas são locais importantes para divulgação deste tipo de informação, pois
concentram grande número de jovens e evidências indicam que, mesmos crianças, são capazes de aprender
métodos que auxiliem no atendimento e acesso a ajuda especializada. Além disso, a experiência de educação
em saúde pelos graduandos promove impactos contribui para que os mesmos aprimorem suas habilidades
para as situações de ensino nas atividades acadêmicas. A proposta deste projeto de extensão é levar
atividades teórico-práticas do ensino de primeiros socorros, por discentes dos cursos de graduação
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, para escolares desta cidade.
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Implementação de uma rede de mobilização social para o combate à dengue em Governador Valadares.

Thiago Vinicius Avila

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A dengue é considerada uma doença negligenciada e afeta cerca de 400 milhões de pessoas a cada ano nas
regiões mais pobres do mundo. Estima-se que os números de casos estejam em constante crescimento em
decorrência da descontrolada propagação do mosquito “Aedes aegypti”, principal vetor da doença.  A dengue
pode ser fatal ao evoluir para suas formas mais graves, culminando na depressão respiratória, insuficiência
hepática e choque.  O controle do vetor é fundamental para a diminuição do número de infecções e óbitos.
Entretanto, políticas de prevenção e controle com foco no combate ao vetor e no desenvolvimento de ações
educativas têm sido adotadas sem sucesso pleno que se objetivaria na queda do Levantamento de Índice
Rápido do “Aedes Aegypti” (LIRAa) e do número de casos graves. O objetivo deste projeto é implementar um
programa ativo para o combate à dengue, concretizado através de uma rede de mobilização social, incluindo
as equipes de saúde e os atores locais. Para o êxito da rede, a produção de conhecimento sobre a doença no
território é de fundamental importância. Evidências sugerem que o envelhecimento possa participar
ativamente da má evolução da dengue. Desde as primeiras edições do manual de manejo clínico do paciente
com dengue, o Ministério da saúde tem atribuído como fatores de risco para a mau prognóstico da doença, a
presença de doenças crônico-degenerativas, como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, doenças
inflamatórias crônicas e condições como as dislipidemias. Além disso, os efeitos dos fármacos utilizados para
prevenção e tratamento dessas doenças sobre a evolução da dengue não são totalmente elucidados. O
conhecimento sobre a relação entre esses fatores e a evolução da dengue poderá direcionar as práticas da
rede de mobilização social para o controle da doença e de novos casos graves. Essa estratégia assume que o
conhecimento produzido localmente através da identificação de problemas direciona soluções para o território
em questão.
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Exercício Resistido e Saúde na Comunidade

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O aumento considerável da prevalência de doenças crônicas entre os brasileiros aponta para a necessidade
de aprimoramento de medidas não farmacológicas acessíveis destinadas à sua prevenção e tratamento,
como no caso a prática de exercícios físicos. O objetivo do Projeto “Exercício Resistido e Saúde na
Comunidade” é estimular e dar condições para a prática segura de exercícios resistidos na cidade de
Governador Valadares, visando à melhora da saúde por meio da utilização de técnicas de baixo custo. O
Projeto oferecerá gratuitamente, aos frequentadores dos locais de atuação, informações sobre exercício
resistido e saúde, avaliação de risco cardiovascular para a prática de atividade física e prescrição/orientação
de exercícios resistidos. O projeto contará com diferentes tipos de intervenção: aulas supervisionadas de
exercício resistido através de materiais confeccionados de baixo custo e a execução de exercícios com a
resistência do peso do próprio corpo (atividades permanentes que ocorrerão 2 vezes por semana em uma das
praças da cidade de Governador Valadares); avaliações do risco cardiovascular e da aptidão física; aulas
temáticas e eventos especiais (eventos pontuais que ocorrerão ao longo do ano em diferentes locais da
cidade de Governador Valadares). Este projeto dará apoio e andará em paralelo com o projeto de “Atividade
Física e Saúde Cardiometabólica” que é desenvolvido deste 2014, ano de início do Curso de Bacharelado em
Educação Física em Governador Valadares. Até o momento, o referido projeto já realizou aproximadamente
30 ações de extensão na zona urbana de Governador Valadares (como feiras de saúde, atividades práticas,
palestras), contabilizando um pouco mais de 1000 atendimentos. Em relação às atividades contínuas
permanentes, o projeto já realizou mais de 130 avaliações do risco cardiovascular e de aptidão física,
aproximadamente 300 aulas supervisionadas de exercícios aeróbicos e resistidos e aproximadamente 600
atendimentos nas aulas de alongamento (levantamento de dados realizados no início de junho de 2018). Além
disso, a partir de 2018 as ações pontuais de extensão deste projeto têm se iniciado também na zona rural
(distritos com distância de até 80 km do centro da cidade). Neste sentido, a aprovação do projeto “Exercício
Resistido e Saúde na Comunidade” reforçará estas ações para a comunidade, aumentando o numero de
atendimentos e levando os benefícios da prática de exercícios resistidos para a saúde através da utilização de
materiais confeccionados de baixo custo, execução de exercícios com a resistência do peso do próprio corpo
e através de orientações em saúde. Por fim, ressalto que o Projeto “Atividade Física e Saúde
Cardiometabólica” tem fomentado trabalhos de conclusão de curso (2 defendidos e 1 em andamento), 1
dissertação de mestrado a ser defendida em julho de 2018 (pelo Programa de Pós-graduação em Educação
Física da UFJF e UFV), cerca de 23 resumos publicados em congressos científicos e, deste 2016, tem sido
campo de estágio obrigatório para alunos do Curso de Bacharelado em Educação Física da UFJF/GV. Da
mesma forma, o Projeto de extensão “Exercício Resistido e Saúde na Comunidade”, se aprovado, também
apresentará uma interface com pesquisa (através de 1 projeto de Mestrado e 1 Projeto de doutorado que
estão em fase de cadastro na Plataforma Brasil) e possibilitará continua formação de alunos de graduação da
área da saúde. Contato para maiores informações sobre o projeto: andreia.queiroz@ufjf.edu.br.
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CENTRO ESPECIALIZADO EM LASERTERAPIA APLICADA À ODONTOLOGIA (CELAO)

Fernanda Mombrini Pigatti

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Os procedimentos odontológicos têm, atualmente, um grande aliado que é o laser de baixa potência. Através
da emissão de feixes de lasers específicos, os tecidos alterados sofrem influência desta luz que promove
reações biológicas como a aceleração no processo de cicatrização, a redução de processos inflamatórios e a
diminuição da dor. Os benefícios da laserterapia são inúmeros na Odontologia, todavia há necessidade de
conhecimento técnico do equipamento, bem como capacitação para determinar parâmetros ideais das
irradiações. O correto diagnóstico e um tratamento convencional adequado são fundamentais para os
procedimentos clínicos e a laserterapia atua para complementar ou até melhorar a qualidade do tratamento,
com mais conforto para os pacientes. Portanto, o objetivo deste projeto é desenvolver atividades relacionadas
ao tratamento de pacientes com laser de baixa potência. Serão atendidos pacientes encaminhados das
Clínicas do Curso de Odontologia (UFJF/GV) ou do Núcleo de Especialidades Oncológicas (NEO) do Hospital
Bom Samaritano da cidade Governador Valadares/MG que tenham indicação clínica de laserterapia com
finalidade analgésica, anti-inflamatória, antimicrobiana ou biomoduladora, no complexo bucomaxilofacial.
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Museu Virtual: Memórias do Esporte e do Lazer em Governador Valadares

Sarah Teixeira Soutto Mayor

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto tem como objetivo principal a divulgação de fontes sobre a memória do esporte e do lazer da cidade
de Governador Valadares, no intuito de ofertar à sua população o acesso à parte do patrimônio cultural do
município. Esta iniciativa compreende o esporte e o lazer como componentes importantes na vida em
sociedade, não apenas por seus caracteres ligados à promoção da saúde, mas por suas relações com a
construção histórica de formas coletivas de vida e de identidades. Propõe-se, assim como objetivo primário,
ampliar o olhar sobre estas manifestações, tão presentes no cotidiano de forma prática (ligadas ao exercitar-
se ou ao divertir-se), priorizando os registros e vestígios produzidos na cidade e dispostos sem uma
organização prévia, levando-se em consideração os sentidos e significados de sua existência ao longo dos
anos. Objetiva-se, dessa forma, a localização, seleção, catalogação e divulgação de documentos oriundos de
diferentes tipologias e suportes (tais como, fotos, vídeos, reportagens de jornais e revistas, correspondências,
registros de órgãos oficiais, dentre outros a serem localizados), produzidos por instituições públicas ou
privadas de cunho esportivo e recreativo; ou salvaguardados pelos próprios cidadãos valadarenses em seus
arquivos pessoais. Para tanto, o projeto se vale metodologicamente de uma abordagem qualitativa, com a
utilização da técnica de análise documental. A delimitação da temporalidade será definida a partir das
primeiras fontes selecionadas, após o julgamento de sua relevância e de sua relação com a própria história da
cidade. Findado o tratamento da massa documental, a mesma será disponibilizada gratuitamente em meio
digital, no Museu Virtual criado para este fim, no site da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, para
consulta externa, possibilitando o acesso a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Assim, estima-se
como público alvo a população geral da cidade, que poderá ter acesso a fontes ligadas à sua própria cultura,
além de pesquisadores e acadêmicos de qualquer localidade que tenham como objeto de pesquisa a história
e a memória de práticas esportivas e de lazer. Os locais de realização do projeto serão a Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, e a Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
A execução das ações iniciais do projeto (seleção e tratamento do material coletado) está programada para as
quartas e quintas-feiras, de 14:00h às 17:00h, durante o período de nove meses após a aprovação do projeto.
A alimentação do banco de dados do Museu Virtual dar-se-á durante quase todo período de execução dos
trabalhos, por meio da metodologia supracitada.  Intenciona-se ao final do projeto, a consolidação de uma
plataforma digital, pretendendo-se que a mesma seja fonte útil de consultas para os mais diferentes fins como
àqueles relacionadas a pesquisas, atividades escolares, consultas por órgãos de imprensas e do setor
público.
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Avaliação do uso de plantas medicinais  e interações medicamentosas com a terapia alopática em pacientes
com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus usuários do Hiperdia Minas em Governador Valadares
- MG
Ydia Mariele Valadares

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O aumento da expectativa de vida da população é acompanhado do aumento da prevalência de patologias
crônicas como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), doenças de impacto na
qualidade de vida e hábitos da população. A procura por tratamentos alternativos ou adicionais ao
farmacológico vem crescendo e, o uso de plantas medicinais se torna cada vez mais frequente. Entretanto, há
muitas crendices, ignora-se o fato de que são substâncias químicas e que é necessário cautela em seu uso. A
falta de informações adequadas sobre as propriedades das plantas medicinais, escolha da espécie e a parte
usada, procedência, armazenamento, modo de preparo dos chás, potenciais interações medicamentosas
quando utilizadas concomitantemente ao tratamento farmacológico alopático, sem aviso ao médico e o
desconhecimento sobre os efeitos tóxicos são fatores preocupantes da automedicação e precisam ser
esclarecidos. Os objetivos norteadores do projeto são investigar as plantas medicinais utilizadas por
indivíduos com diagnóstico de HAS e DM assistidos nas unidades básicas de saúde de Governador
Valadares, cadastrados no programa Hiperdia, identificar as interações medicamentosas entre as plantas
medicinais em uso e a terapia alopática, esclarecer e informar a parte da planta, modo de preparo, uso,
efeitos terapêuticos e toxicidade das plantas empregadas, selecionar espécies a serem cultivadas nas hortas
comunitárias de Governador Valadares. Aliado ao projeto de extensão já aprovado pela equipe, intitulado
“Implementação da Farmácia Viva no Município de Governador Valadares, MG” (processo
23071.015859/2018-12), serão promovidas ações de mobilização social em fitoterapia para incentivar para
incentivar rodas de difusão do conhecimento entre a população, profissionais de saúde, discentes e docentes.
Também serão desenvolvidos protocolos de colaboração médico-farmacêutico para a monitoração da
farmacoterapia dos pacientes com HAS e DM. A população usuária do Programa Hiperdia Minas em
Governador Valadares-MG é suscetível, idosa, polimedicada, de baixo grau de instrução e poder aquisitivo. O
conhecimento e discussão das práticas de saúde tradicionais e historicamente firmadas em relação o uso de
plantas medicinais por indivíduos com HAS e DM, é de extrema importância, para que assim, possamos
aturar de forma efetiva e eficaz na resolução de reais problemas de saúde, aliando o conhecimento popular ao
científico para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes.
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Odontologia Restauradora Livre de Metal - Projeto Reabilitar

Alexandre Marques De Resende

DEPTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O Projeto REABILITAR tem por objetivos: fazer atendimento à comunidade em horário noturno,  promover
uma integração entre a sociedade e a Universidade através da troca de experiências entre os pacientes que
serão tratados nas dependências da Faculdade de Odontologia com alunos e professores de diferentes
disciplinas envolvidos no projeto, contribuindo para a elaboração de processos clínicos e informativos que
venham a promover a superação da desigualdade e da exclusão social; além de capacitar alunos de
Odontologia a diagnosticar e reestabelecer a função,  a estética, a saúde e as condições psicossociais em
pacientes, mostrando sua importância na autoestima e qualidade de vida deste pacientes, além de
desenvolver pesquisas clínicas e científicas. Serão realizados atendimento clínico gratuito a pacientes e
desenvolvimento de pesquisa científica por alunos do sétimo, oitavo, nono e décimo períodos. A partir da
análise dos tratamentos realizados, intenta-se desenvolver e possibilitar processos de inclusão de tratamentos
diferenciados em pessoas carentes. Público alvo são Professores, TAES, Alunos da Universidade Federal de
Juiz de Fora e familiares, além dos funcionários terceirizados. O Projeto será desenvolvido nas Clínicas da
Faculdade de Odontologia, às terças-feiras, no período de 17:30 as 21:30h.
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Acompanhamento Nutricional de Pacientes Diabéticos na Clínica Escola da UFJF/GV.

Daniela Correa Ferreira

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A adesão a um padrão alimentar saudável e a uma dieta de alta qualidade nutricional faz parte do
autocuidado dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), e podem contribuir substancialmente para as
metas de alvos terapêuticos bem como para uma melhor qualidade de vida. Esta proposta poderá contribuir
com estratégias para aumentar o monitoramento e o controle dos agravos decorrentes de altos níveis
glicêmicos em pacientes com DM2. Cerca de 30 pessoas com mais de 30 anos, com diagnóstico médico
prévio de diabetes mellitus tipo 2,  HbA1C =7% serão atendidas na Clínica Escola, durante a semana. O
aconselhamento nutricional será realizado com base na qualidade da dieta, no Guia Alimentar para a
População Brasileira, nos alvos metabólicos a serem atingidos e em um estilo de vida saudável. Toda a
orientação dietética será baseada em metas factíveis construídas em conjunto (paciente e nutricionista), e não
será prescrita dieta para os participantes. Os pacientes receberão glicosímetros para automonitoramento
residencial dos níveis glicêmicos, bem como um diário para registros. Os participantes serão acompanhados
por um período de 12 meses (01 ano), indicadores antropométricos e pressão arterial serão avaliados em
todas as consultas presenciais. Espera-se contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano
de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011-2022.
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A importância da Comissão de Farmácia e Terapêutica no desenvolvimento da Assistência Farmacêutica em
Governador Valadares - MG

Carina Carvalho Silvestre

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Vide o cenário atual de alto consumo de medicamentos pela sociedade em geral, é de fundamental
importância a implantação de atividades que visem a promoção do uso racional de medicamentos, com
destaque para a elaboração de lista de medicamentos essenciais. Desta forma, a presente proposta de
caráter extensionista tem por objetivo fomentar a a Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria
Municipal de Saúde de Governador Valadares/MG. Para tanto, será utilizada a a Metodologia da
Problematização com o Arco de Maguerez, seguindo a tríade estrutura, processo e resultado proposto por
Donabedian.
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Sala de Espera: enfoque em pacientes com Diabetes tipo 2 atendidos na Clínica Escola

Maria Anete Santana Valente

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A sala de espera constitui-se em um espaço fértil para implantação de ações educativas, que podem
contribuir significativamente para a promoção da saúde e prevenção de agravos. O Diabetes mellitus tipo 2 é
considerado um grave problema de saúde pública no mundo inteiro, sendo uma doença multifatorial, que
exige controle nutricional para evitar o aparecimento de complicações crônicas.  O Objetivo do presente
projeto é desenvolver ações sistemáticas de caráter nutricionais e educativas, visando à promoção da saúde e
prevenção de agravos dos pacientes com Diabetes tipo 2 da Clínica Escola do Departamento de Nutrição da
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Tal proposta tem ainda por finalidade
estimular a interdisciplinaridade e aproximar o ensino acadêmico da realidade vigente, estreitando a relação
entre a teoria e a prática, bem como a humanização do atendimento. Para alcançar estes objetivos, será
formada uma equipe de educação em saúde composta por professores e alunos de graduação do curso de
Nutrição da UFJF – Campus Governador Valadares. Essa equipe irá desenvolver atividades de educação
nutricional com os pacientes com Diabetes atendidos na clínica escola de Governador Valadares, durante o
horário de espera de seu atendimento abordando assuntos essenciais para o controle e prevenção de
agravos desses pacientes. Para tanto, os alunos receberão treinamento pelos professores envolvidos antes
de cada atividade. Para a ação, serão elaborados estratégias e materiais didáticos, de acordo com a
necessidade de cada tema. Após as ações na sala de espera, serão realizadas reuniões com a equipe para
avaliação do trabalho desenvolvido.
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A ACESSIBILIDADE DO OUTRO E O DEVER DE TODOS

Regina Gendzelevski Kelmann

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O direito à acessibilidade de pessoas com deficiência é um direito universal, solidificado no direito
constitucional de igualdade, representando uma concretização dos objetivos e princípios traçados por
Constituições, Declarações e Conferências de vários estados e nações, incluindo o Estado Brasileiro e a
Constituição de 1988. Esta igualdade não deve ser compreendida em um sentido de igualdade formal, mas
como uma isonomia de oportunidades sociais, acesso a trabalho, educação e lazer. O propósito deste projeto
vai ao encontro dessa problemática e questiona, apesar da afirmação dos direitos de inclusão e participação
das pessoas com deficiência, os diferentes espaços e a sociedade estão preparados para atender essa
população? As pessoas com deficiência enfrentam inúmeras dificuldades sociais, econômicas, entre outras.
As barreiras, físicas ou não, estão presentes em suas próprias residências, nas áreas públicas, ambientes de
trabalho, bem como nos espaços educacionais.. Todas as ações que buscam a inclusão das pessoas com
deficiências devem ser bem planejadas, como, por exemplo no meio acadêmico, o aprimoramento na
formação de professores e a adaptação/adequação do ambiente escolar e dos valores e atitudes sociais
visando à eliminação de barreiras que estejam impedindo a inclusão. São ações necessárias para que todos
os direitos possam ser respeitados, com vistas a uma sociedade menos preconceituosa, menos discriminativa
e sem barreiras, baseada em valores e atitudes socialmente inclusivos. Nesse contexto, este projeto visa
sensibilizar as pessoas que não possuem deficiências  a enxergar as barreiras que impedem as pessoas com
deficiência de se integrarem ao mundo de hoje, além de promover a empatia entre o “normal” e o “diferente”,
segundo os critérios presentes na nossa sociedade. O objetivo geral do proposto projeto de Extensão é
promover a sensibilização da comunidade de dentro e de fora do espaço acadêmico sobre a importância da
inclusão social das pessoas que possuem necessidades especiais. Para isso, são propostas ações de
sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica da UFJF-GV e da sociedade da cidade de
Governador Valadares-MG, que incluem palestras, cursos e oficinas, além da veiculação de informações
relevantes nas diferentes mídias sociais.
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Monitoramento e análise do mercado de trabalho

Juliana Gonçalves Taveira

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Esta proposta tem como objetivo iniciar um programa de monitoramento e análise do mercado de trabalho
nacional, com detalhamento e ênfase em Governador Valadares e região. O programa engloba extensão
através de divulgação de forma simplificada de análises do mercado de trabalho realizada por pesquisadores
especializados. O programa se subdivide em quatro grupos de ações: i) treinamento de alunos de graduação
na análise do mercado de trabalho; ii) análise do mercado de trabalho e apresentação dos resultados de
forma simplificada; iii) criação de um site para acompanhar a flutuação do mercado de trabalho exibindo
tabelas e gráficos. iv) discussão e debate dos resultados com formuladores de políticas públicas.
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Viver Bem e Mais: Idosos em Movimento

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A senescência pode vir acompanhada de alterações fisiológicas e limitações funcionais, corroborando a piora
do estado de saúde e da qualidade de vida do idoso, o que pode resultar em repercussões físicas, intelectuais
e sociais. O objetivo principal deste projeto é a Promoção da saúde e qualidade de vida relacionada à saúde
em idosos institucionalizados. Dessa forma, será desenvolvido o fortalecimento do desenvolvimento humano
sustentável dos idosos e demais membros da instituição. Suas ações são pautadas no reforço do sujeito
social para capacitá-lo a cuidar de si e agir em grupo e em defesa da promoção da saúde; na utilização de
estratégias que permitam a coexistência da interface de várias áreas do conhecimento; no reconhecimento da
dimensão afetiva no processo de transformação e tomada de decisão, e no incentivo e fomento de parcerias
por meio de redes sociais de apoio. Nesta abordagem, este projeto torna-se um centro de convergência em
que professores, estudantes, famílias e comunidade trabalham para um objetivo comum: promover nos idosos
o desenvolvimento de habilidades para a vida diária, que os formem como agentes do desenvolvimento, com
autoestima, valores criativos, confiantes e inovadores, críticos, cívicos e morais que levam à busca constante
do bem-estar individual e coletivo para a promoção do desenvolvimento humano sustentável.
A atual dinâmica social distancia cada vez mais os idosos, e em especial os institucionalizados de práticas de
AF, com isso a incidência de DCNTs e a debilidade física e motora aumentam .Idosos institucionalizados
apresentam características peculiares em relação àqueles vivendo na comunidade, tais como tendência à
perda de contatos sociais e ao isolamento, maior frequência de DCNTs, além de alguns fatores de ordem
social que tornam esse grupo etário mais vulnerável. O projeto pretende atuar no Lar dos velhinhos/SSVP,
uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos e foi fundado em cinco de
junho de 1938 pela Conferência Santo Antônio. Com sede em Governador Valadares, na Rua Oswaldo Cruz,
número 88, centro. A instituição acolhe idosos sem condições de autocuidado e em estado de vulnerabilidade,
atualmente mantém-se trinta e sete idosos.
O projeto será iniciado com a aplicação de anamneses e questionários, seguido de avaliação física, funcional
e cognitiva. Após a tabulação e análise inicial dos dados, será possível traçar o perfil de todos os atendidos na
instituição. Desta forma, a estratificação dos grupos será feita com intuito de otimizar as ações futuras do
projeto. As práticas de atividades físicas serão realizadas com aqueles que forem classificados como aptos de
acordo com os dados obtidos. Os idosos que apresentarem vulnerabilidade funcional e/ou enfermidades e
patologias clínicas que impeçam a realização de atividade física, serão direcionados à intervenções
específicas realizadas pelos discentes de fisioterapia. Com intuito de acompanhar e verificar a evolução e
progresso da capacidade cognitiva, funcional e física, serão realizadas reavaliações a cada dois meses, e os
dados serão arquivados para comparações entre os diferentes períodos de intervenção do projeto.
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Promoção do envelhecimento saudável em idosos frequentadores do Polo de Enriquecimento Cultural

Cristiane Goncalves De Oliveira Fialho

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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.
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Construindo narrativas periféricas pelas lentes do olhar e pelas vozes da comunidade local

Yara Cristina Alvim

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O presente projeto tem por objetivos promover a valorização da história local de bairros periféricos da cidade
de Juiz de Fora, através da criação de narrativas históricas, construídas pelas narrativas de memórias da
comunidade local. Neste primeiro momento, privilegiaremos o bairro São Benedito, localizado na zona leste
da cidade de Juiz de Fora. Como tantos outros bairros periféricos da cidade, as narrativas hegemônicas em
torno de São Benedito têm o vinculado a uma história de violência e de marginalidade. Associado a este
processo, não encontramos na literatura acerca da história da cidade de Juiz de Fora, referências históricas
acerca daquele bairro. Há, portanto, um silenciamento em torno de sua história, o que contribui, fortemente,
para a reafirmação de uma história permeada pela violência e pela marginalidade.

Para o desenvolvimento do projeto, buscaremos promover um ambiente narrativo, que se fará a partir da
escuta das vozes da comunidade daquela localidade. A comunidade local será portadora e narradora das
histórias. Suas narrativas de memórias terão, portanto, papel central na construção da história do bairro São
Benedito. Para a construção dessas histórias, privilegiaremos três sujeitos: (1) discentes do curso de História
e/ou Pedagogia, que residam em São Benedito; (2) os moradores daquela localidade; (3) a comunidade
escolar, prioritariamente os estudantes e professores de uma das instituições escolares do bairro.
Buscaremos construir uma comunidade narrativa, onde discentes da graduação – que ali residem e que
possuem um elo afetivo e de sociabilidade com a localidade e seus moradores – a comunidade local e a
escola sejam co-autores dessas narrativas.

Os discentes do curso de História e/ou Pedagogia serão o elo central com a comunidade, ou seja, serão
sujeitos importantes no estabelecimento de vínculos com a comunidade no sentido de fomentar um ambiente
narrativo. Por sua vez, a comunidade local se tornará uma comunidade narrativa privilegiada. Não menos
importante, a escola se constituirá como partícipe dessa experiência de compartilhamento de narrativas.
Esperamos que, ao participar dessa dinâmica, a escola torne-se espaço formativo, ao integrar a história da
localidade como elemento constitutivo dos processos de ensino e aprendizagem escolar e, sobretudo, como
experiência de fortalecimento de elos com a comunidade, de afirmação identitária e de valorização social de
seus atores (professores, alunos e comunidade).
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Intervenção neuropsicológica com foco nas dificuldades de leitura e de escrita

Claudia Nascimento Guaraldo Justi

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um programa de intervenção neuropsicológica para
estimular habilidades cognitivas que contribuem para o aprendizado da leitura e da escrita. O programa tem
como público alvo alunos da Educação Infantil com problemas de linguagem e em risco de dificuldades de
leitura e escrita (encaminhados ao Centro de Psicologia Aplicada - CPA/UFJF) e alunos dos primeiros anos do
Ensino Fundamental que estejam apresentando dificuldades de leitura e escrita e que tenham sido
encaminhados ao CPA/UFJF. Além disso, o programa de intervenção também tem como público alvo
professores e pais de alunos da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental de escolas
públicas Juiz de Fora. Serão realizadas palestras e workshops para pais e professores, visando informar
sobre o papel de variáveis cognitivas e metalinguísticas no aprendizado da leitura e da escrita e formas de
estimulá-las em casa e em sala de aula. Além disso, serão realizadas avaliações e atendimentos individuais
para alunos de escolas públicas que venham a ser encaminhados ao CPA/UFJF com queixas de dificuldade
de leitura e escrita.
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Laboratório de Descolonização

Eliane Bettocchi Godinho

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

Este projeto busca construir uma ponte sobre o abismo que ainda isola discentes cotistas nos cursos de
graduação e que ainda afasta estudantes do ensino básico das universidade. Por meio de um conjunto de
atividades cíclicas (sarau > roda de conversa > cinedebate > oficina > exposição)  fundamentadas em
pensamentos descoloniais e em didáticas transgressoras, pretendemos oferecer um repertório cultural
periférico, se entendermos o centro como a cultura européia, que possa servir de ponto de partida para a
elaboração de poéticas pessoais capazes de transformar sujeitos e seus espaços.
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Avaliação antropométrica básica, risco cardiovascular e nível de atividade física dos frequentadores do
Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora

Marco Antonio Cotta Peralva

DEPTO DE FARMACOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

As doenças cardiovasculares são muito prevalentes e constituem a principal causa de morte no Brasil. É
importante identificar e controlar fatores de riscos
associados a essas doenças para prevenir eventuais complicações, assim como orientar grupos portadores
de doenças que tornam-se mais vulneráveis durante a prática desportiva. Dessa forma, torna-se fundamental
a prática adequada de atividade física e a conscientização a respeito da importância de adquirir hábitos de
vida saudáveis.
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Arte em Trânsito

Renata Oliveira Caetano

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto Arte em Trânsito, idealizado e coordenado pelas professoras de artes visuais Dra. Andréa Senra
Coutinho e Dra. Renata Oliveira Caetano, ocorre no Colégio de Aplicação João XXIII, Unidade Acadêmica da
Universidade Federal de Juiz de Fora desde 2011. 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. Dispositivos para formação docente:
- Rotas Experimentais: catálogo pedagógico de Artes;
- Circuito de Oficinas: formação docente em outras localidades (palestras, oficinas, etc);
- Colóquio: palestras, mesas de debate, Anais do evento e oficinas.

2. Dispositivos artísticos:
- Mostra Cultural: participação de estudantes do CAp. e de outras instituições; artistas convidados; oficinas
para alunos e alunas;
- Residência artística: presença do artista na escola, construindo uma proposição artística em parceria com
estudantes do CAp., Projeto de Iniciação Científica;
- ConVida: curadoria de exposições; educativo; encontros com os/as artistas;
-Site e redes sociais.

Ambos os núcleos 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 Arte em Trânsito 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.
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Nutrição e Cria

Cristiane Goncalves De Oliveira Fialho

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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.
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Cinema de Animação:  Processos de Criação e Exibições Didáticas

Renato Melo Amorim

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O presente projeto visa desenvolver exibições didáticas de filmes de animação em Escolas Públicas de Juiz
de Fora. A partir de uma pesquisa em torno do cinema de animação e utilizando de processos de criação da
imagem bidimensional (desenho, pintura e fotografia) como ponto de partida para a criação de filmes de
curtas-metragens em animação, objetiva-se apresentar no campo educativo as etapas que envolvem a
criação do filme de animação. Durante a segunda metade do século XX a produção de cinema de animação
vinda da Europa do Leste e do Canadá, fazem repercutir tipos de animação completamente distintos da
animação em escala industrial, prioritariamente dirigidas à indústria do entretenimento. Tais animações,
contrapondo-se ao caráter “industrial”, teriam especificamente uma natureza “artesanal”, exercendo um
cinema estético, poético ou reflexivo, em muitos casos, vinculados à questões políticas, humanistas ou ainda
pedagógica. Neste  tipo de cinema de animação denominado autoral, contemplamos uma variada gama de
processos que vão de um simples desenho linear à manipulação de objetos do cotidiano para a criação do
filme. A presença de modos artesanais de criação de imagens, assim como a liberdade de procedimentos e
de materiais é também, neste sentido, uma confirmação do cinema de animação como uma proposta de arte
ou como cinema de arte, encontrando as correlações entre as teorias do cinema e das técnicas
cinematográficas e as teorias da arte de modo geral. O cinema de animação autoral constitui uma linguagem
artística capaz de integrar diversificadas formas de conhecimentos no campo das artes, propiciando no campo
do ensino nas escolas , a apresentação de modos de produção atuais com potencial de impactar a formação
cultural de alunos e professores participantes do ensino das artes nas escolas.
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Projeto Fisioterapia na artrite pós Chikungunya - Projeto FAPOCHI

Ludimila Forechi

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A febre Chikungunya é uma doença causada por vírus do gênero Alphavirus, transmitida por mosquitos do
gênero Aedes. O município de Governador Valadares-MG apresentou índice elevado de infestação pelo
Aedes Aegypti no ano de 2017 e o mesmo continua elevado no ano de 2018. Segundo dados da Secretaria
Municipal de saúde de Governador Valadares, no ano de 2017, Governador Valadares representou 35% do
total de casos de arboviroses do Estado de Minas Gerais. Foram aproximadamente 11 mil casos suspeitos,
dos quais 80% eram suspeitos para Chikungunya. Entre os objetivos do Plano Municipal de Saúde 2018/2021
estão diminuir a densidade vetorial e incidência de casos e reduzir os impactos das arboviroses nos
pacientes. É importante lembrar que alguns pacientes apresentam persistência dos sintomas de artralgia e
mialgia por longo período, meses ou até anos, configurando a cronicidade da doença. Como consequência,
há dificuldades para realização das tarefas domiciliares e laborais, e prejuízo na qualidade da vida desses
pacientes. No ano de 2017, o projeto FAPOCHI foi aprovado com 6 alunos e 3 professores vista a
necessidade de ampliar a oferta de serviços na atenção primária e secundária para a comunidade
valadarense. Foi previsto um número de 200 pessoas atendidas pelo projeto, entretanto, o número de
contemplados foi muito superior. Dessa forma, o presente projeto de extensão tem por objetivo continuar a
prestar atendimento fisioterapêutico aos munícipes de Governador Valadares-ES com sintomas crônicos
consequentes à febre Chikungunya e realizar abordagens educacionais para o paciente, a comunidade e os
agentes comunitários de saúde. O projeto será desenvolvido pelo período de um ano, em parceria com a
secretaria municipal de saúde, em continuidade ao atendimento coletivo no espaço físico do Centro de Apoio
ao Deficiente Físico (CADEF), e implementação de atendimento coletivo na Estratégia de Saúde da Família
(ESF) São Raimundo I e II, e ESF Vila dos Montes e Vila do Sol. Além de realização de palestras educativas
em unidades de saúde, escolas e creches do município e participação dos eventos no município sobre
prevenção das arboviroses. Isso permitirá aos discentes aprimorarem as habilidades práticas que são
desejadas na formação do profissional fisioterapeuta, atuarem na elaboração do diagnóstico e prognóstico
funcional do paciente com comprometimento crônico, desenvolverem uma visão crítica e reflexiva do processo
saúde-doença-cuidado, e promoverem processos inovadores na busca da recuperação funcional dos
pacientes envolvidos.
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Jardim Sensorial da UFJF

Daniel Sales Pimenta

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O Jardim Sensorial da UFJF localiza-se próximo à Reitoria e Praça Cívica no Campus da UFJF. Aberto desde
abril de 2014, tem uma estimativa de mais de dez mil visitantes até junho de 2018 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 Gustav
Jung. A concepção do espaço é baseada no “Opy”, casa de reza Tupi-Guarani, portanto é também um espaço
de resgate da cultura ancestral brasileira com sua ainda sobrevivente espiritualidade.  Está aberto durante o
dia, conciliando seu cronograma com o Centro de Ciências da Praça Cívica.
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Observatório da privatização da política de saúde brasileira e lutas sociais em defesa do SUS

Joseane Barbosa De Lima

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O Projeto observatório da Privatização da Saúde e Lutas Sociais em defesa do SUS pretende tornar
acessíveis dados sobre alocação de recursos e ações governamentais referentes ao fortalecimento ou
desmonte da política pública de saúde brasileira. Trata-se de um projeto de grande relevância, uma vez que a
saúde é um direito social universal assegurada na Constituição de 1988 e na sua lei orgânica ( Lei 8.080/90).
Além da divulgação das informações oficiais para a população em geral, o projeto objetiva estabelecer um
vínculo orgânico com os movimentos sociais que lutam pela saúde pública, universal, estatal e de qualidade
através de participação e acompanhamento em reuniões,  atividade formativas e políticas, promoção e
participação em seminários e cursos etc, possibilitando a articulação entre Universidade e Sociedade. Parte-
se do pressuposto de que o projeto universalizante do Sistema Único de Saúde, apesar das bases legais em
que se firma, tem encontrado dificuldades na sua concretização, pois está na contramão dos interesses
mercadológicos para a assistência a saúde. Interesses particulares de empresas privadas de saúde atuam no
espaço público, com estreitas relações no financiamento da saúde, comprometendo a alocação de recursos
públicos para ampliação e consolidação dos próprios serviços públicos. Nessa direção entende-se ser
fundamental desvendar os caminhos da política de saúde brasileira e convocar os usuários e profissionais da
saúde pública para defesa do SUS público, estatal e de qualidade.
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DIVULGAÇÃO DA VACINA CONTRA O HPV PARA JOVENS EM ESCOLA DA REDE PRIVADA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

Mauro Toledo Sirimarco

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Ministério da Saúde e Educação firmaram o programa Saúde na Escola e campanhas de divulgação na
mídia sobre vacinação contra o HPV são realizadas anualmente, contando com vários materiais educativos
que foram elaborados nesse sentido. A partir disso, a disseminação de informações de saúde no ambiente
escolar, torna-se um meio de alto potencial de conscientização de adolescentes a respeito de cuidados com a
saúde, como no caso da vacinação contra o HPV. Será realizada no Colégio dos Jesuítas, escola da rede
privada de educação, a divulgação de informações acerca da ampliação da abrangência da vacina HPV aos
adolescentes do sexo masculino e feminino, bem como a importância dessa medida para a saúde da
população. Os principais objetivos são disseminar informações acerca da vacina quadrivalente (imunizando a
população quanto aos subtipos 6,11,16 e 18 do vírus) contra o HPV, conscientizar adolescentes sobre a
ampliação da vacinação do HPV, sanar possíveis dúvidas quanto a importância e a ação da vacina e
estimular adolescentes a se tornarem meios de disseminação acerca da ampliação do público vacinal contra o
HPV.
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Ambulatório de atendimento psicológico para o publico transgênero

Alinne Nogueira Silva Coppus

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Criação de um ambulatório de atendimento psicológico de orientação psicanalítica ao público transgênero de
Juiz de Fora no CPA (Centro de psicologia aplicada) por alunos da graduação do  curso de psicologia da
UFJF. Esses alunos serão supervisionados pela professora coordenadora desse projeto que além de ser
responsável pelo ensino da clínica psicanalítica no curso de psicologia é também a coordenadora do CPA.
Os alunos da UFJF que requisitarem atendimento terão uma atenção especial no projeto.
e-mail alinnerj@terra.com.br
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Informação e Educação Humana via site vinculado ao Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de
Juiz de Fora.

Laura Hora Rios Leite

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A Fisiologia é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, bem como dos processos
físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos sadios. Os
conhecimentos do funcionamento normal do organismo são de suma importância para o entendimento da
fisiopatologia das doenças, bem como para o tratamento das comorbidades desencadeadas por essas e para
o desenvolvimento de tecnologias que busquem restaurar o estado geral dos indivíduos, melhorando sua
qualidade de vida. Nesse contexto, se inserem todos os profissionais da área de saúde de forma integrada
para a construção de um conhecimento comum de maneira eficaz e holística. A relevância do conteúdo da
Fisiologia vai além do conteúdo básico do próprio tema, pois trata-se de conhecimento essencial para a
compreensão de outras áreas do conhecimento científico.
É sabido que a inserção de novas tecnologias e de sistemas de informação trouxeram praticidade e facilidade
na busca e assimilação do conhecimento. No entanto, apesar de mais disponível, o conhecimento ainda não é
amplamente acessível, pois algumas barreiras dificultam a busca pelo conhecimento por parte não só do
estudante de graduação e pós-graduação, mas também da população em geral. Tendo em vista um país no
qual o conhecimento é distribuído de maneira desigual, como o Brasil, mesmo as fontes atualizadas muitas
vezes apresentam linguagem rebuscada e de difícil compreensão para o leitor.  Ademais, o conhecimento
muitas vezes está em outros idiomas, visto que as atualizações mais recentes são publicadas
predominantemente em Inglês.
Diante disso, é necessário que sejam criados novos métodos de ensinamento para auxiliar o aprendizado
acerca do tema, o que poderá ser feito a partir de estratégias didáticas e acessíveis a todos. Ademais, busca-
se difundir conhecimentos sobre a área a qualquer interessado no assunto, ainda que leigos no tema. Sabe-
se que, ao mesmo tempo em que informações se tornaram de fácil acesso ao público, nem sempre essas são
confiáveis e verdadeiras. Busca-se com a confecção do site a criação de uma plataforma de confiança para a
divulgação do conhecimento científico, em linguagem acessível à comunidade.
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Vivência Ambulatorial em Neurocirurgia

Marco Antonio Riccio

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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 público 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).
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Estratégias de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis no contexto escolar: O protagonismo
juvenil na promoção de uma sexualidade segura e consciente

Sheyla Fernandes Conrado Lopes

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Projeto será um momento de descontração para os adolescentes, permitindo uma maneira de ensinar
diferente dos métodos tradicionais utilizadas nas escolas, permitindo o diálogo dos alunos com o grupo,
fomentando a discussão, reflexão e desmistificação de alguns conceitos pré-estabelecidos pela nossa
sociedade, tornando-se um momento de trocas de informações e de experiências desenvolvidas e sentidas
pelos próprios adolescentes no decorrer dessa fase cheia de conflitos e de muitas transformações. Trata-se
de uma forma de ensino pautada no desenvolvimento de atividades educativas sobre a sexualidade,
possibilitando que o adolescente conheça as transformações ocorridas em seu corpo, não percebendo essas
transformações aquém de si mesmo, mas que possa conhecer de maneira clara que essas mudanças
acontecem com ele mesmo e com todas as demais pessoas. Portanto, o Projeto torna-se um importante
mecanismo de intervenção num momento de transformações e modificações ocorridas nos adolescentes. A
educação tem papel significativo na formação de valores e atitudes que, traduzidos em comportamentos,
contribuem para a construção do exercício da sexualidade saudável e responsável, sendo fundamental em
políticas de prevenção.
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Construção de Saberes e Promoção da Saúde

Maria Gabriela Parenti Bicalho

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto Construção de Saberes e Promoção da Saúde objetiva contribuir para a formação integral dos
alunos da rede estadual de ensino de Governador Valadares, por meio de ações de Educação em Saúde,
visando a promoção da saúde e prevenção de doenças, de forma integrada com a proposta pedagógica da
rede estadual de ensino e com o trabalho docente nas escolas. A proposta adota como referencial teórico-
metodológico a Educação Popular em Saúde, reconhecendo os adolescentes e jovens que compõem o
público alvo da proposta como sujeitos que construíram, ao longo de sua trajetória de vida, saberes acerca da
saúde. Esses saberes serão as bases para planejamento das ações de Educação em Saúde, as quais serão
fundamentadas no protagonismo dos jovens e adolescentes. As ações acontecerão em três escolas estaduais
do município de Governador Valadares, uma das quais localizada em um distrito, indicadas pela
Superintendência Regional de Ensino a partir da observação de demandas específicas. As atividades serão
desenvolvidas no horário de funcionamento das escolas estaduais participantes.
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Psicologia, Cidadania e Direitos Humanos

Fernando Santana De Paiva

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O presente projeto tem como objetivo desenvolver intervenções psicossociais e psicopolíticas, de carácter
educativo e de conscientização junto a sujeitos e grupos sociais que vivam em situação de exploração e e de
violação de direitos humanos. Pretende contribuir para a formação dos estudantes de psicologia no campo
dos direitos humanos em interface com as políticas públicas. Serão adotados os referenciais teórico-
metodológicos da Psicologia social comunitária e da Psicologia Política, com ênfase na utilização de
metodologias participativas. As ações serão realizadas no Centro de Psicologia Aplicada em articulação com
os dispositivos de atendimento na área da saúde (atenção primária), assistência (proteção básica e especial)
e segurança pública.  Espera-se contribuir no fortalecimento psicossocial e político do público atendido com
vistas a sua emancipação.
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EDUCAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA: APOIO AO ENSINO MÉDIO

Rogerio Estevam Farias

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Aulas teórico-práticas de Suporte Básico de Vida a serem ministradas no laboratório de histologia da UFJF,
setor do Instituto de Ciências Biológicas, para alunos de Ensino Médio com o enfoque em aspectos básicos
de Parada Cardiorrespiratória (PCR): como identificar a PCR, as principais formas em que a PCR se
apresenta; e em Suporte Básico de Vida: o que fazer primeiro quando encontrar uma vítima de PCR, quais
serviços podem ajudar, como realizar as manobras de compressão torácica e ventilação. Pretendemos
também analisar a evolução do aprendizado em saúde dos estudantes.
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Iniciação à Ginástica Rítmica

Adriana Leite De Sousa

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

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. A GR é uma modalidade
esportiva 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 e prático da GR à realidade da prática; 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 GR; assegurar e promover
o estágio curricular aos acadêmicos do Curso de Educação Física; divulgar a GR através das práticas
corporais; proporcionar às crianças da comunidade de Juiz de Fora uma melhoria na qualidade das atividades
corporais através da prática da GR; estimular a produção do conhecimento através de produção de Trabalhos
de Conclusão de Curso, apresentações artísticas, textos e publicações sobre as práticas desenvolvidas no
Projeto, bem como os relatos de experiências.
O projeto é desenvolvido através de aulas de GR duas vezes na semana, nas terças e quintas-feiras no
ginásio de esportes da FAEFID, com duração mínima de 1:30 cada sessão, tendo início às 17:45 com o
término às 19:15. São ofertadas duas turmas divididas por faixa etárias, 7-8 anos e 9-10 anos. Com essas
crianças são desenvolvidos conteúdos específicos para uma boa realização da GR, estimulando o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento das capacidades físicas, perceptivas, motoras e o condicionamento
respiratório das crianças, essenciais para uma boa execução da ginástica em questão. Serão introduzidos
gradativamente, através de jogos e brincadeira lúdicas, os aparelhos oficiais da GR, que são a corda, a bola,
o arco e a fita com os seus manejos específicos
Os resultados práticos esperados são as execuções das séries em conjunto com e sem aparelhos, em
apresentação nos Festivais de Ginástica da cidade de Juiz de Fora e região.
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Modelagem da Rede de Atenção Integral à Saúde da pessoa com autismo em Juiz de Fora

Marcio Jose Martins Alves

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O presente projeto visa a modelagem e implementação da rede de atenção integral à saúde das pessoas com
autismo em Juiz de Fora. A partir da demanda do Grupo de Apoio a Pais, professores e profissionais de
saúde de pessoas com autismo - Gappa, foi detectada a necessidade de proceder a modelagem da rede de
atenção à saúde das pessoas com autismo, nos marcos da Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012).
Este projeto visa proceder o diagnóstico situacional das famílias e pessoas com autismo filiadas ao Gappa,
seu perfil socio-econômico, necessidades, acesso e qualidade da assistência que utilizam nos cuidados com
seus filhos autistas. Com esse diagnóstico, procederemos a realização de seminários e oficinas de
modelagem de redes, com os profissionais do SUS que atendem os autistas em Juiz de Fora, visando o
estabelecimento de fluxos e protocolos assistenciais integrando saúde, educação e promoção social.
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Intercâmbio literário: o que dizem as crianças

Alesandra Maia Lima Alves

DEP DE MATEMATICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Este projeto de extensão pretende articular o intercâmbio de leituras de literatura entre alunos da Educação
Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola rural da rede municipal de Juiz de Fora e os alunos do
1º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF. As ações desse projeto perpassam
pelo trabalho com a literatura entre as crianças das duas escolas, a troca de impressões sobre os livros
trabalhados e o intercâmbio de atividades lúdicas próprias das áreas urbanas e rurais. No primeiro momento,
serão feitos registros pelos estudantes, auxiliados por seus professores, a partir de filmagens e fotografias dos
eventos, oficinas e atividades pedagógicas desenvolvidas e seus comentários sobre os mesmos em ambas as
escolas. Depois, será proposto trocar correspondências entre as crianças, tendo as professoras como
escribas. O intercâmbio entre as comunidades será também efetivado por encontro presencial a ser mediado
pelas docentes e agendado no decorrer das atividades. O objetivo principal é ouvir o que as crianças têm a
dizer sobre os livros trabalhados, a partir de atividades concretas de leitura e escrita, numa tentativa de
trabalhar a partir do que preconiza o letramento, em que práticas sociais efetivas são trazidas para a sala de
aula, tornando a alfabetização um processo de aquisição não apenas do sistema de escrita, mas dos meios
culturais disponíveis na modernidade. Acredita-se que esse projeto pode contribuir para as interações e inter-
relações entre as crianças, através das propostas a serem concretizadas, ampliando as experiências de
mundo a partir de  currículo   que priorize que as crianças de diferentes realidades socioculturais estejam  em
diálogo, trocando suas experiências e os sentidos que atribuem ao que vivem no seu cotidiano.
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Sorriso - canal digital

Rodrigo Furtado De Carvalho

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O advento da internet integra um dos mais importantes avanços tecnológicos da humanidade. Seu alcance
aliado à sua rápida popularização demonstra como esta transformação ocorreu, se tornando um dos meios de
comunicação mais utilizados pela população atualmente. A internet é, hoje, um instrumento de formação de
opinião, um espaço onde todos são fontes de conhecimento e de disseminação de informações. Neste
contexto, aparece um novo formato de educação, no qual há necessidade de desenvolver um conjunto de
atividades didático-pedagógicas a partir das tecnologias disponíveis. Com o intuito de dinamizar, amplificar e
atuar como ferramenta de atualização e propagação de informações relacionadas à odontologia, o projeto é
proposto. Através da criação de um canal na plataforma digital YouTube, onde haverão postagens de
entrevistas informativas e atividades práticas desenvolvidas relacionadas à promoção de saúde bucal e aos
avanços mais atuais, destinando-se à população, acadêmicos e profissionais. Nesta plataforma digital, vídeos
serão salvos e estarão à disposição para serem assistidos a qualquer momento. O uso dos recursos
disponíveis permite a complementação e o aprofundamento do conhecimento, se tornando dessa maneira,
uma extensão do espaço físico do contexto acadêmico. Diante disto, espera-se que haja uma aproximação
entre população, acadêmicos e profissionais, fazendo com que o conhecimento se torne mais acessível, de
forma prática e dinâmica, através de uma fonte com base científica introduzida numa base de dados comum a
todos.
Palavras-chave: Odontologia; Educação; Canal digital
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PJ Minas de Juiz de Fora 2018 - Parlamento Jovem

Jorge Gomes De Souza Chaloub

DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O PJ Minas de Juiz de Fora 2017 é uma proposta extensionista que tem por objetivo educar para a cidadania.
Seu público alvo são os estudantes do Ensino Médio de Juiz de Fora. O projeto já teve oito edições no
município de Juiz de Fora (iniciou em 2010), e é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais em parceria com a PUC-Minas e câmaras municipais das cidades participantes. Em Juiz de Fora, o PJ
Minas, desde o seu início, a Câmara Municipal convidou a UFJF a participar da empreitada. Cabe ao
Departamento de Ciências Sociais a seleção e treinamento dos alunos da UFJF para que eles atuem como
monitores. São eles que atuam junto aos secundaristas, ensinando sobre cidadania e o funcionamento do
Legislativo. A partir de sucessivas etapas de trabalho nos âmbitos municipal e regional nas quais os
secundaristas, com a supervisão dos monitores da UFJF, elaborarão, negociarão e votarão propostas de leis
sobre o tema deste ano: educação política na escola. O projeto será encerrado na Assembleia Legislativa do
Estado, em Belo Horizonte, quando Parlamentos Jovens de 88 cidades mineiras se reunirão para deliberar as
propostas que serão apresentadas como proposta popular à ALMG.
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OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO

Luciane Manera Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto “Oficina de Alfabetização” será destinado a 25 professores alfabetizadores efetivos da rede pública
de ensino de Juiz de Fora e Região, regentes de classe do 1º ou 2º ano do Ensino Fundamental. O objetivo
principal é oferecer oficinas práticas, informadas teoricamente, com a confecção de materiais e jogos que
possam auxiliar no processo de alfabetização de crianças até o final do 2º ano, conforme postula a BNCC.
Serão tratadas tanto temáticas do dia a dia do professor alfabetizador como ensino do alfabeto, do nome
próprio, uso de rótulos e embalagens e jogos para alfabetizar, quanto temáticas mais específicas como o uso
do livro infantil como suporte para a alfabetização e a produção de textos por crianças dos diversos níveis de
escrita. Ao final do curso, os professores terão montado um portfólio com diversas atividades que poderão ser
utilizadas em sala de aula. Os professores receberão, também, todos os arquivos das atividades, jogos e
regras para que possam dar continuidade ao trabalho mesmo depois de seu término. As oficinas serão
ministradas pela professora Luciane Manera Magalhães, com o apoio dos integrantes do Grupo de Estudos e
Pesquisa ALFABETIZE, na Faculdade de Educação da UFJF, quinzenalmente, às 5ª feiras, das 7h30 às
11h10, de agosto de 2018 a novembro de 2019. Os professores cursistas serão selecionados por meio de
avaliação escrita e entrevista a serem divulgadas em Edital. Será conferido certificado de 200 horas ao
professor que apresentar frequência satisfatória e cumprir as atividades propostas.
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SAÚDE E ESPIRITUALIDADE

Marcelo Maroco Cruzeiro

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A complexidade inerente à vida humana no período contemporâneo traz à luz novos desafios para os
profissionais de saúde, concernentes às inter-relações entre saúde e espiritualidade. Para além dos limites da
fisiologia corporal, a consideração do ser humano do ponto de vista integral representa um
aspecto importante da formação dos profissionais da área. A cura e a prevenção de doenças sempre
estiveram ligadas a práticas religiosas, mas com o advento da medicina científica, esses aspectos foram
desvinculados. Dessa forma, os profissionais de saúde passaram a ser formados pelo paradigma
científico da modernidade, que determinou uma separação entre corpo e mente e entre ser humano e
natureza. A religião, no entanto, não desapareceu. Assim é necessário que os profissionais de saúde
recuperem a dimensão devida do aspecto da religiosidade/ espiritualidade no âmbito da saúde e da doença.
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INTERVENÇAO EM IDOSOS VISANDO AUMENTO DE QUALIDADE DE VIDA

Ricardo Kamizaki

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A presente proposta consiste em identificar    as   demandas na terceira idade, avaliar a qualidade de vida e a
refletir sobre a promoção da saúde.
Os objetivos consistem em levantamento   de  dados  referentes aos       dados     de    saúde,     cuidados
físicos/emocionais,   mudanças   de   rotina   na   vida   do   integrante   e   de   seus   familiares,   auto-
cuidado e  interação social.
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De Pernas Pro Ar: o universo gímnico em pauta

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

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); 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; 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. 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.
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Horta terapêutica na promoção da saúde

Gustavo De Almeida Santos

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão visa o desenvolvimento de atividades práticas e educativas para promoção da saúde e
prevenção de doenças parasitárias, assim como a implantação e manejo de uma horta terapêutica para
produção de plantas medicinais e fitoterápicos na instituição acolhedora Cidade dos Meninos em sua sede
rural de Governador Valadares. São beneficiários da proposta as crianças, adolescentes, familiares e
funcionários da instituição.
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EQUIPE DE COMPETIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Roseana Mendes

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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
acontecem no Colégio de Aplicação João XXIII, duas a três vezes por semana, segundas, quartas e sexta-
feiras. As aulas/treinos são realizadas em horários diferenciados: de 15h 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. E-mail
para contato: roseana.mendes@ufjf.edu.br.
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Base Forte UFJF

Marcelo De Oliveira Matta

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto de extensão "Base Forte UFJF" destina-se a jovens futebolistas considerados talentos, com o
propósito de estimular a obtenção do controle motor específico do futebol, desenvolver as capacidades cardio-
respiratórias e neuro-musculares e atuar na prevenção de lesões oriundas de treinos e competições de
futebol. Os critérios de inclusão são: idade compreendida entre 10 a 17 anos, do sexo masculino e ser
integrante do projeto de extensão Futebol UFJF. 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.

O projeto de extensão “Fechando o Gol da UFJF” destina-se aos jovens atletas que querem atuar como
goleiros em jogos de
Futebol, Os critérios de inclusão são: idade compreendida entre 10 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.
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História da UFJF

Marcos Olender

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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.
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO NO ENTORNO DE ÁREAS PROTEGIDAS: EM BUSCA DE
UMA COVERNANÇA COMPARTILHADA DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAMONTE
(MG)
Roberto Marques Neto

DEPTO DE GEOCIENCIAS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O município de Itamonte se localiza na parte meridional do estado de Minas Gerais, nos limites fronteiriços
com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A totalidade de seu território está contida na Serra da
Mantiqueira, domínio de relevos tectônicos, escarpados e dotados de altas declividades, engendrando um
quadro de fragilidade potencial que impõe aptidões bastante específicas para o uso e ocupação de suas
terras. Em função de tais especificidades, Itamonte encontra-se completamente contido em unidades de
conservação de uso sustentável e proteção integral, abrigando em seu território porções da Área de Proteção
Ambiental (APA) Mantiqueira, do Parque Estadual Serra do Papagaio e do Parque Nacional do Itatiaia (além
de RPPN's - Reservas Particulares do Patrimônio Natural), sendo depositário de patrimônio ambiental de
grande valor em termos de bio e geodiversidade, e, não menos, no que tange à diversidade cultural.
Diante do exposto, depreende-se que em Itamonte ocorrem práticas de uso da terra e ordenamento territorial
que conjugam espaços protegidos e espaços produtivos, com organizações espaciais específicas na cidade e
no campo e cujas ações se dão, fundamentalmente, dentro e no entorno de unidades de conservação. Tais
ações se estabelecem nas práticas produtivas inerentes ao meio rural, bem como no turismo em espaços
naturais, e se coadunam em geoambientes montanhosos extremamente singulares no que concerne aos
aspectos estruturais e dinâmico-funcionais de suas paisagens, demandando modelos de planejamento
específicos voltados para estas características.
É nessa problemática que se assenta as ações propostas no presente projeto de extensão, e que visa
estabelecer uma proposta de planejamento integrado para o município de Itamonte (MG), que, em sua
dimensão técnica seja capaz de elaborar um modelo próprio adequado ao caráter sui generis das paisagens
montanhosas tropicais, e que no seu escopo teórico e ideológico seja construído a partir da troca de saberes
com as comunidades locais, gerando resultados potencialmente aplicáveis pelos gestores públicos e
legitimados pela população.
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Discutindo Saúde: prevenção contra hipertensão em escolares de Juiz de Fora

Maria Aparecida Esteves Rabelo

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Visa a prevenção da instalação de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em escolares da região de Juiz de
Fora através da educação em saúde( palestras, discussões e dinâmicas) sobre os fatores de risco para
instalação, como: obesidade, sedentarismo e dieta hipersódica e verificação da Pressão Arterial, Pulso e
demais parâmetros influenciadores, encaminhando a população atendida para o devido atendimento na rede
de saúde quando cabível.
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Câmara Mirim: promovendo cidadania, participação política e os direitos humanos

Christiane Jalles De Paula

DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Este projeto é uma parceria da Universidade Federal de Juiz de Fora com a Câmara Municipal de Juiz de
Fora. Chamado Câmara Mirim: promovendo cidadania, participação política e os direitos humanos, tem por
objetivo o de educar para a democracia jovens do Ensino Fundamental II (oitavo e nono anos) da cidade de
Juiz de Fora. O projeto é executado em escolas públicas e privadas da cidade e em atividade na Câmara
Municipal. Os eixos do projeto são três: cidadania, participação e direitos humanos. O primeiro eixo é o da
cidadania, no qual são explorados com os estudantes os direitos e deveres para a vida em uma sociedade
democrática. O eixo seguinte, atrelado ao primeiro, é o da participação. Ele parte do exercício e da reflexão
sobre o papel do poder legislativo municipal para estimular a participação política dos estudantes. Isso ocorre
por meio de oficinas de debates, conduzidas por discentes da UFJF e por atividades que tomam um formato
parecido com as que ocorrem nos Parlamentos. Aqui a proposta é a de ligar representação e participação. O
terceiro, e último, eixo é o dos direitos humanos. Eixo estruturador-norteador de todo o projeto, é ele que
sustenta os debates sobre as questões relevantes para a sociedade juiz-forana escolhidas para discussão
pelos estudantes, e as soluções encontradas. Como já dito, o público-alvo é formado por estudantes dos dois
últimos anos do ensino fundamental de escolas das redes públicas e privadas, na faixa etária 13 a 15 anos.
Após convite enviado a todas as escolas do munícipio, é feito um sorteio entre aquelas que compareceram à
Câmara Municipal. O projeto é realizado em duas etapas:
 •	Primeira: são promovidas oficinas, nas quais os estudantes aprendem sobre cidadania, participação política,
os Poderes, e sobre um problema social da cidade que é decidido por eles em momento oportuno. Tais
oficinas são conduzidas por discentes da UFJF, orientados pelos professores responsáveis da escola;
•	Segunda: constituição de Grupos de Trabalho nos quais são aprovadas propostas para enfrentar o problema
social selecionado por eles, e votação no plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora de um conjunto de
propostas que são apresentadas à Mesa da Casa para ser encaminhadas à Comissão de Participação e aos
vereadores.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Implementando a Ginástica Artística em Governador Valadares

Clara Mockdece Neves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A prática de atividades esportivas é um ponto favorável para o desenvolvimento biopsicossocial da criança e
do adolescente, em suas diversas faixas etária e muito mais relevante aos expostos a condições de
vulnerabilidade social. A ginástica artística, por ser um esporte individual porém com caráter coletivo, se torna
uma ferramenta onde o praticante se vê desafiado a romper barreiras impostas pela complexidade dos
movimentos e das provas que a compõe, para obter rendimento positivo e assim alcançar seu
desenvolvimento a cada etapa do seu treinamento. Embora o município de Governador Valadares tenha um
histórico considerável na prática de diversos esportes, ainda são escassas na cidade iniciativas relacionadas
à modalidade de ginástica artística. Nesse sentido, observa-se uma carência de uma estrutura adequada que
favoreça a vivência salutar através deste esporte. Contudo o curso de Bacharelado em Educação Física da
UFJF-GV, iniciado em 2014, visa a formação de profissionais aptos a intervir e produzir o conhecimento
com/sobre os conteúdos da Educação Física (dentre eles a ginástica), de maneira reflexiva, e consciente das
especificidades do contexto histórico e sociocultural que envolve o seu espaço de atuação (clubes,
associações, projetos sociais, ONGs, federações e confederações, entre outros). Além disso, considera-se
extremamente relevante disseminar na cidade a vivência de outros esportes não tão visados pelos atuais
dirigentes da gama esportiva, e assim propiciar a participação e imersão das crianças e adolescentes e dos
próprios acadêmicos da UFJF-GV, na construção de novos paradigmas e descobertas de novos campos de
atuação profissional. Neste sentido os objetivos do projeto são: I) Implementar a Ginástica Artística em
Governador Valadares, contribuindo para a consolidação e concretização do direito social das crianças e
adolescentes de praticarem atividades esportivas sistematizadas, estimulando a manutenção da saúde, a
consciência crítica e o desenvolvimento da autonomia; II) Diminuir risco de vulnerabilidade social e aumentar
o bem-estar dos beneficiários; III) Estimular a prática sistemática da ginástica artística na infância e
adolescência, criando ambiente favorável para consolidação de cultura para prática esportiva e atividade física
na idade adulta; IV) Promover saúde, lazer e a interação social e desenvolvimento de diversas capacidades
físicas e coordenativas das crianças, contribuindo para novas experiências motoras que poderão ser
ampliadas através de novas possibilidades de movimentos; V) Possibilitar e ser meio para a produção de
conhecimento e/ou a realização de pesquisas científicas nos temas relacionados à Ginástica Artística; VI)
Auxiliar na formação e capacitação de recursos humanos em diferentes campos das Ciências do Esporte e
áreas afins, através de estágios sistematizados dentro do projeto; VII) Criar e consolidar um grupo de estudos
sobre diferentes aspectos da ginástica artística, contribuindo para a formação dos discentes do curso de
educação física; e VIII) Capacitar futuros profissionais para o campo de atuação da ginástica artística
agregando valores à sociedade e à universidade. A metodologia utilizada será a estruturação do processo de
inserção e vivências esportivas através da Ginástica Artística, com diferentes faixas etárias e ambos os sexos.
Os beneficiários serão crianças, de ambos os sexos, entre 05-14 anos de idade. Estes beneficiários
participarão de atividades de ensino-aprendizagem-treinamento através de aulas que serão adaptadas e
educativas de acordo com os objetivos da presente proposta.  As atividades serão realizadas em parceria com
o Centro de Convivência São Tarcísio que concederá o espaço físico para execução das atividades, na cidade
de Governador Valadares, atendendo estudantes de escolas públicas do entorno, no contra turno escolar. A
participação e o bom desempenho na escola são critérios fundamentais para o beneficiado participar e se
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manter no projeto. Através desta proposta, espera-se como resultados diretos àqueles relacionados aos
aspectos socioeducativos do beneficiado e capacitação de recursos humanos. De forma ampla, espera-se
como objetivos indiretos o estabelecimento efetivo da relação dialógica entre extensionistas e sociedade,
fazendo-se cumprir a função social da UFJF.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Intersecções Arte e Ciência

Adriana Gomes De Oliveira

DEPTO DE ARTES / IAD

INSTITUTO DE ARTES E DESIGN

Resumo

O projeto objetiva explorar as relações entre arte e ciência através de filmes infantis que apresentam temas
científicos. A metodologia se fará através de exibições dos filmes e trabalhos práticos (textos poéticos, pintura,
desenho, etc) que traduzam visualmente os conceitos apresentados nos audiovisuais. O público alvo são
crianças de 12 a 14 anos estudantes do Instituto Estadual de Educação. As atividades se darão no próprio
Instituto, às quartas, entre 17:30 e 18:30.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

INICIAÇÃO À GINÁSTICA ARTÍSTICA

Roseana Mendes

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto de "Iniciação a Ginástica Artística", que existe e funciona desde 1995, visa atender crianças e
adolescentes alunos do Colégio de Aplicação João XXIII e comunidade de maneira geral. Possui como
objetivos democratizar o acesso à 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 em diferentes aparelhos,no Cap.
João XXIII é desenvolvida em dois aparelhos: no solo e no salto.  As atividades acontecem 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 aulas são 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. O Projeto tem como uns
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: e-mail: roseana.mendes@ufjf.edu.br
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DE PROJETOS GRÁFICOS

Jorge Mtanios Iskandar Arbach

DEPTO DE ARQUITETURA E URBANISMO /ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Neste projeto pretendo apresentar para o cidadão juizforano um conjunto de edificações históricas que serão
reproduzidas em cartazes com o propósito de reflexão sobre o ameaçado patrimônio arquitetônico do
município de Juiz de Fora. Para sua realização deverão atuar alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da
UFJF e deles será solicitado pleno entendimento do contexto sócio-cultural e histórico do imóvel para que, ao
seu final, o desenho seja utilizado como instrumento de Educação Patrimonial junto à coletividade. Esses
desenhos, em sua fase inicial de produção, terão um caráter técnico, para em seguida receber tratamento
artístico, tanto manual quanto digital,  e posteriormente serem reproduzidos em cartazes. O projeto pretende
abranger  inicialmente 20 edificações das 180 edificações tombadas pela municipalidade, as quais serão
editadas e difundidas publicamente.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Promoção da saúde e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis na população masculina privada
de liberdade

Sheyla Fernandes Conrado Lopes

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

As pessoas com privação de liberdade estão especialmente susceptíveis às IST/HIV/AIDS pelo próprio
cenário carcerário que reúne diversas situações de vulnerabilidade. A dificuldade de acesso às informações
acerca das Infecções sexualmente transmissíveis representa uma dessas vulnerabilidades, pois o
desconhecimento sobre sinais e sintomas e mesmo os modos de infecção destas doenças, configuram-se
uma limitação para que os internos procurem o serviço. Outros fatores importantes na transmissão das IST
nesses ambientes são a grande possibilidade de troca de parceiros e o baixo uso do preservativo. Diante
desse cenário, o presente projeto torna-se um importante mecanismo de intervenção. A educação tem papel
significativo na formação de valores e atitudes que, traduzidos em comportamentos, contribuem para a
construção do exercício da sexualidade saudável e responsável, sendo fundamental em políticas de
prevenção.
A saúde, no Sistema Penitenciário brasileiro, apresenta um quadro preocupante devido a vários fatores que
evidenciam alguns problemas. Dentre eles, destacam- se o déficit de vagas nas penitenciárias e,
principalmente, a falta de uma assistência médico- jurídica adequada e suficiente.
A superlotação das celas, sua precariedade e insalubridade transformam as prisões num ambiente propício à
proliferação de doenças. Além dos fatores estruturais, a má-alimentação, o sedentarismo, o uso de drogas, a
falta de higiene, dentre outros, também contribuem para os problemas de saúde dos detentos. Dentre essas
doenças, observa-se um grande número de infecções sexualmente transmissíveis, em especial a AIDS.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO:
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO

Angelica Cotta Lobo Leite Carneiro

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Uma tendência no segmento de alimentos é a aquisição de refeições produzidas fora do ambiente doméstico,
para consumo intra ou extradomiciliar. A qualidade destas refeições está diretamente relacionada à
capacitação e atualização do responsável pela manipulação e dos manipuladores de alimentos. Apesar do
elevado número de estabelecimentos comerciais, Governador Valadares não dispõe de um curso presencial,
gratuito e periódico para a formação e atualização destes profissionais. Neste contexto, este projeto objetiva
promover a capacitação de responsáveis técnicos e manipuladores de alimentos, em boas práticas de
alimentos, conforme estabelece a RDC216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serão
realizadas duas capacitações, sendo uma básica (carga horária: 8 horas) destinada aos manipuladores de
alimentos e uma ampliada (carga horária: 20 horas) destinada aos responsáveis pela manipulação de
alimentos de serviços de alimentação comerciais de Governador Valadares. Os temas das capacitações
contemplarão o determinado na RDC 216/2004. Para as capacitações, será elaborado material educativo
(cartilha e álbum de figurinhas) e utilizados diferentes recursos didáticos. A divulgação das capacitações
ocorrerá por meio de chamadas em órgãos de comunicação falada e escrita do município. Os participantes
serão avaliados quanto ao conteúdo abordado das atividades e avaliarão o projeto, ao final de sua execução.
Os estudantes e docentes realizarão uma autoavaliação e realizaram uma avaliação entre grupos. Espera que
este projeto contribua para a qualificação dos trabalhadores dos serviços de alimentação comerciais, bem
como, para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional e, consequentemente, pela promoção do Direito
Humano à Alimentação Adequada. Espera-se contribuir também para os estudantes envolvidos desenvolvam
habilidades e competências essenciais para sua formação profissional e como cidadão.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Aperfeiçoamento da Ginástica Rítmica

Adriana Leite De Sousa

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto Aperfeiçoamento da Ginástica Rítmica busca a continuidade do Projeto de Extensão de Iniciação da
Ginástica Rítmica, oportunizando às meninas adolescentes do entorna da UFJF e da comunidade de Juiz de
Fora a participação e a vivência da Ginástica Rítmica (GR) em um grau mais elevado na execução dessa
modalidade. Nessa perspectiva, abrimos novos olhares para as futuras gerações com seus corpos e suas
habilidades, além da formação de agentes multiplicadores dos saberes técnicos da GR, no curso de
Educação Física da UFJF. O Projeto tem como objetivos estender o conhecimento do ensino e aprendizagem
teórico, técnico e prático do aperfeiçoamento e treinamento em GR à nossa 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 GR; assegurar e promover o estágio curricular aos acadêmicos do Curso de
Educação Física; divulgar a GR através das práticas corporais; proporcionar às jovens adolescentes da
comunidade de Juiz de Fora uma melhoria na qualidade das atividades físicas praticadas, estimulando a
criatividade artística através das montagens de séries coreográficas com os aparelhos da GR; estimular a
produção do conhecimento através da produção de Trabalhos de Conclusão de Curso, apresentações
artísticas, textos e publicações sobre as atividades desenvolvidas e vivenciadas no Projeto Aperfeiçoamento
da Ginástica Rítmica.
O projeto é desenvolvido através de aulas práticas de GR 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. É dada a ênfase ao aperfeiçoamento
dos movimentos corporais específicos da GR, que são os elementos corporais obrigatórios e os pré-
acrobáticos e as técnicas dos aparelhos oficiais da Ginástica Rítmica, que são o arco, a bola e a fita. As aulas
são realizadas no Ginásio de Esportes da FAEFID/UFJF nas terças e quintas-feiras de 17:145 às 19:15.
Os resultados práticos esperados são as execuções das séries em conjunto e individuais com aparelhos, em
apresentações nos Festivais de Ginástica da cidade de Juiz de Fora e região.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE MENTAL EM JUIZ DE FORA/MG:
construindo estratégias e enfrentando desafios

Sabrina Pereira Paiva

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

Esse projeto de extensão tem como proposta a dinamização/renovação dos espaços de participação
existentes na saúde mental do município e a construção coletiva de formas alternativas de participação e
controle social, envolvendo todos os sujeitos (usuários, familiares e trabalhadores) presentes no cotidiano dos
serviços de atenção psicossocial em Juiz de Fora/MG. Será desenvolvido no contexto dos Centros de
Atenção Psicossocial, por assistentes sociais, estudantes de serviço social inseridos na Rede de Atenção
Psicossocial, visando fomentar as oficinas de cidadania e cultura, participação e controle social, além de
valorizar o espaço das assembleias já presentes em todos os CAPS do município.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Despert’Art

Ivana Lúcia Damásio Moutinho

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Projeto Despert’Art consite em uma iniciativa dos acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Juiz de Fora frente à necessidade da humanização do estudande de Medicina. A realidade de
nossos hospitais demanda profissionais não apenas aptos a realizar procedimentos, mas sim a enxergar no
próximo a pessoa ali presente, com todos os medos e angústias, sentimentos estes, tão presentes no meio
hospitalar. Nesse intuito, nosso 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 a nós
acadêmicos.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

MEMÓRIAS CULINÁRIAS: RECEITAS E COZINHA

Arlete Rodrigues Vieira De Paula

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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  agentes e
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, 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, confeccionar
um caderno de receita e montar uma cozinha experimental. O projeto continua sendo desenvolvido com a
Pastoral da Criança do Bairro São Pedro - Juiz de Fora. A metodologia é centrada em oficinas culinárias para
permitir o cozinhar coletivo. As receitas familiares trazidas pelas participantes são compiladas em um caderno
de receitas, com o intuito de partilhar modos de preparo, utilização dos alimentos, lembranças de sabores e
saberes. São 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. Os beneficiários dessa proposta são 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.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Implementação de Ações de Vigilância Sanitária e Nutricional Visando à Categorização de Restaurantes
Comerciais de Governador Valadares - MG

Leandro De Morais Cardoso

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Um setor que tem se destacado no que tange à produção de refeições, é o setor de restaurantes comerciais.
Com o crescimento do mercado, aumenta também a preocupação com o controle higienicossanitário na
produção das refeições a fim de se evitar doenças transmitidas por alimentos. Para isso, é importante que as
Boas Práticas de Fabricação sejam colocadas em práticas. O processo de categorização dos restaurantes
comerciais, baseado em um check-list a partir da RDC 216 da ANVISA de 2004 visa classificar os
restaurantes. Este trabalho tem como objetivo implementar a categorização de restaurantes comerciais de
Governador Valadares – MG. Para tal, os proprietários dos restaurantes serão sensibilizados e convidados a
participar do projeto, bem como permitir a participação dos manipuladores de alimentos de seus respectivos
restaurantes, em cursos de BPF, em atividades de avaliação nutricional e de cuidados com a saúde. Os
consumidores serão informados e orientados quanto ao processo de categorização dos restaurantes
comerciais, a fim de que desenvolvam a autonomia de escolher o local mais adequado para fazerem suas
refeições. Espera-se com isso uma contribuição para a melhoria das condições higienicossanitárias dos
estabelecimentos comerciais do município, bem como a diminuição da ocorrência de doenças transmitidas por
alimentos.
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Unidade

Iniciação ao Atletismo

Jorge Roberto Perrout De Lima

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

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 14:30 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.
Coordenador: Prof Jorge Roberto Perrout de Lima
                       Fone 99977-4390
                       E-mail Jorge.perrout@ufjf.edu.br
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Unidade

Iniciação ao Judô - 'caminho da suavidade'

Jeferson Macedo Vianna

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto de extensão "Iniciação ao Judô - caminho da suavidade" pretende propiciar a crianças e
adolescentes um espaço de prática e aprendizado do Judô. Assim, promovendo o acesso ao desenvolvimento
da disciplina, da cidadania e da autonomia evitando a exclusão social, tendo em vista que esta atividade
contribui para o desenvolvimento psicomotor das crianças, para o aumento da autoestima e da autoconfiança,
do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social incentivando assim a busca por um estilo de vida
saudável, de boa conduta e respeito ao próximo. Além disso, pretende capacitar os discentes dos cursos de
graduação e Licenciatura em Educação Física da UFJF (Campus Juiz de Fora/MG), para ministrar aulas de
iniciação ao Judô, buscando traçar estratégias educativas e metodológicas para desenvolver os aspectos
históricos, técnicos e gestuais desta modalidade. Desta forma, divulgando a profissão Educação Física como
Área da Saúde, demonstrando mais uma área de atuação do profissional de Educação Física, promovendo a
divulgação do curso de Educação Física da UFJF. O presente projeto será desenvolvido na nova Sala de
Lutas e Artes Marciais da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF, tendo como público-alvo
crianças e adolescentes, de ambos os sexos, familiares dos servidores da UFJF e membros da comunidade
externa à UFJF com idade de 4 a 17 anos. Serão ministradas aulas de Judô por docentes e discentes da
Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF (Campus Juiz de Fora/MG), as segundas, terças,
quartas e quintas, no período da tarde depende da faixa etária do interessado. O projeto também se
organizará para desenvolver competições internas e externas, promovendo a competição sadia e de respeito
mútuo. Para aqueles (as) que tem interesse em pesquisar a área desta Arte Marcial, outra ação do projeto
prevê a pesquisa cientifica do Judô no contexto da Educação Física, proporcionando a interface da Extensão
com o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF. Portanto, o
projeto "Iniciação ao Judô - caminho da suavidade" tem um papel fundamental no meio acadêmico, já que se
trata de um projeto educativo, visando proporcionar a vivência desta modalidade para a comunidade interna e
externa à UFJF, ao mesmo tempo em que promove a capacitação dos discentes da graduação em Educação
Física para trabalharem também com este conteúdo da Educação Física na escola, nos clubes, em
academias e amplia a divulgação sobre a atuação do profissional de Educação Física no Judô.  Enfim, o
Projeto será desenvolvido sob a ótica do princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-
extensão e do sentido de existir da universidade. Informações sobre o projeto pelo e-mail
judofaefidufjf@gmail.com / jeferson.vianna@ufjf.edu.br
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Clínica de Direitos Fundamentais e transparência

Bruno Stigert De Sousa

DEP DE DIREITO PUBLICO FORMAL ETICA PROFISSIONAL/FAC DIR

FAC DE DIREITO

Resumo

O projeto de extensão Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Juiz de Fora é um projeto (multi)interdisciplinar de extensão, com recortes de
pesquisa, voltado à consolidação e promoção dos direitos fundamentais e da ética pública na cidade de Juiz
de Fora, inicialmente, mas também em âmbito regional e nacional, de acordo com a demanda atendida. As
atividades da Clínica são estruturadas em diversas frentes, como a capacitação para a advocacia estratégica
de direitos fundamentais de discentes e docentes; leituras, debates e pesquisas acadêmicas sobre direitos
fundamentais e ética pública; acompanhamento e assessoria jurídica a pessoas e grupos vulneráveis que
tiveram seus direitos fundamentais violados; acompanhamento e diálogo com os três poderes, auxiliando-os
nas tomadas de decisões; e contribuir para a humanização da justiça e a transformação social.
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SOS Saúde Mental

Alexandre De Rezende Pinto

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão é a principal causa de incapacitação em
jovens de 10 a 19 anos no planeta. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), o suicídio,
por sua vez, é a segunda principal causa de morte em jovens de 15 a 29 anos de idade. Além disso, ela
afirma que quase a totalidade de casos de suicídio (96,8%) está relacionada a um histórico de doença mental,
sendo a depressão e transtorno de humor bipolar os mais prevalentes (35,8%).
Baseado na literatura sobre o tema, o projeto SOS Saúde Mental tem como objetivo fomentar uma rede de
apoio, que aborde os temas de transtorno de humor e do suicídio na adolescência, dentro do ambiente
escolar. Ademais, o projeto tem como meta educar pais, professores e adolescentes sobre a temática.
Para isso, o projeto realizará intervenções educacionais em cerca de 36 escolas da cidade de Juiz de Fora,
preferencialmente da rede pública, durante 18 meses. Essas intervenções contarão com palestras de curta
duração, ministradas pelos discentes; e com meios de acesso para oferecer outras orientações e educação
continuada às pessoas-alvo das intervenções que as demandarem.
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Divulgação científica e editoração da Revista Brasileira de Zoociências

Aline Cristina Santanna

DEPTO DE ZOOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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. Assim, a editoração da Revista demanda um grande volume de trabalho, que é
excessivo para um editor desempenhá-lo sem o auxílio de um assistente editorial, por esse motivo, a
demanda de um bolsista de extensão.
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Acidente Vascular Cerebral - Educar para Evitar

Leopoldo Antônio Pires

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA DIRETORIA DE IMAGEM INSITUCIONAL FOMENTADOS PELA
EMENDA PARLAMENTAR-2018

Marcio De Oliveira Guerra

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

Os projetos propostos pela Diretoria de Imagem são pautados nos princípios de participar do desenvolvimento
da sociedade brasileira e de seu processo de construção de cidadania e de uma consciência inclusiva; bem
como incentivar, gerar e consolidar a produção de novos conhecimentos além da promoção de novas
oportunidades de capacitação, formação e aperfeiçoamento dos alunos da UFJF e comunidade de Juiz de
Fora e Região. Para todos os projetos serão estabelecidas parcerias entre os professores da UFJF,
estudantes da UFJF e profissionais especializados para a construção de novos métodos, estratégias e formas
de pensar as atividades de capacitação tanto da comunidade acadêmica da UFJF quanto atores importantes
da comunidade de Juiz de Fora e Região da Zona da Mata.
OS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA DIRETORIA DE IMAGEM:
- DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA (BANCO DE DADOS
CENTRALIZADO/MAILING/AGENDAS E CALENDÁRIOS)
-PROGRAMA DE VISITAS
-DOMINGO NO CAMPUS
-PRODUÇÃO, CINEGRAFIA E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
- ANIMAÇÃO E ILUSTRAÇÃO PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
-DESIGN DE MATERIAIS PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
-PRODUTORA DE MULTIMEIOS
-RÁDIO UFJF
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PARASITOLOGIA ANIMAL E SAÚDE EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS

Sueli De Souza Lima

DEPTO DE ZOOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Projeto a ser desenvolvido em onze praças públicas do município de Juiz de Fora, que objetiva conhecer e
informar a população sobre a presença de formas infectantes de parasitos (ovos, larvas ou cistos) de
importância zoonótica ou não, a partir de coletas e análise de amostras do solo e da vegetação desses
espaços públicos. O projeto será iniciado com uma intensa divulgação do mesmo para a população do
entorno de cada praça trabalhada e será concluído com a realização de um evento em cada uma das praças
trabalhadas para apresentação e discussão dos resultados obtidos.
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PAPO DE CINEMA

Janayna Katyuscia Freire De Souza Ferreira

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

O Projeto tem como objetivo proporcionar a abordagem de temas atuais na área das Ciências Sociais
Aplicadas através de encontros/sessões mensais compostos pela exibição de um filme ou documentário
seguido por uma seção de diálogo sobre a temática proposta, proporcionando aos participantes um ambiente
de discussão, aprendizado e formação cultural do profissional, além da interação com profissionais de
mercado e/ou academia, promovendo uma troca de experiências e conhecimentos multi e interdisciplinares
fomentando entre os participantes o interesse pela pesquisa e pela profissão. O Projeto busca uma visão
diferenciada sobre as temáticas discutidas cotidianamente em sala de aula, trazendo os alunos para um
ambiente alternativo de aprendizagem e promovendo, através da participação e mediação de um profissional
da área, discussão e reflexão, que muitas vezes não são permitidas ou realizadas em sala e que são
contempladas dentro dos propósitos deste projeto, que justifica-se principalmente pela necessidade de
oportunizar aos participantes maior interesse e compreensão da temática proposta.
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Saber Viver: Concepções e práticas sobre saúde e sexualidadede a estudantes adolescentes em Juiz de fora

Denise Gasparetti Drumond

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Introdução: A adolescência, fase de vertiginosas transformações biopsicossociais, está intrincada à formação
da personalidade e às manifestações sexuais. Esses fatores, somados à desinformação e ao contexto social
no qual estão inseridos, expõem os adolescentes a uma maior vulnerabilidade às Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs) e gravidez, condições que merecem especial atenção das políticas públicas de saúde.
Objetivos: O projeto de extensão e pesquisa  visa traçar o perfil sociocultural dos adolescentes e sua relação
com o conhecimento destes acerca das DSTs e contracepção, além de incentivar práticas sexuais seguras.
Metodologia: São realizadas palestras educativas e apresentação musical pelos discentes do curso de
Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) a alunos do nono ano do ensino fundamental junto
as  escolas públicas( rede municipal)  de Juiz de Fora. Aplicação de um questionário sobre o assunto ao
término da apresentação.
Público alvo:alunos do nono ano do ensino fundamental das  escolas públicas( rede municipal)  de Juiz de
Fora
Local de Realização: Escolas públicas municipais Juiz de fora
Horários de execução do projeto: turnos da  manhã, tarde e noite
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DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: INFORMAÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO

Rodrigo De Oliveira Peixoto

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O transplante de órgãos ainda é um tema polêmico e que desperta interesse e discussões. Estudos revelam
que a maior parte da população recebe
informações sobre essa temática através dos meios de comunicação de massa, e um número menor é
informado por profissionais da saúde e
campanhas sobre doação de órgãos.
	O objetivo é a conscientização do estudante do ensino médio de Juiz de Fora quanto à importância da doação
de órgãos, já que formam uma classe
importante de indivíduos capazes de promover e orientar familiares e amigos.
	Será feita uma ação educativa acerca da importância da doação de órgãos e um esclarecimento dos aspectos
que envolvem essa questão, com os
alunos que estejam regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio de instituições de ensino de
Juiz de Fora.
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Como vai sua memória? Rastreando queixas cognitivas nos ambulatórios de Neurologia Geral

Ana Laura Maciel Almeida

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentação teórica: 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. A queixa da perda de memória
também pode estar presente em quadros cognitvos que precedem doenças neurológicas como, por exemplo,
a Doença de Alzheimer, a qual, pode ser antecedida pelo Comprometimento Cognitivo Leve (CCL). Torna-se,
portanto, 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 de alterações
cognitivas, destacando-se a 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. Busca-se orientar os pacientes e familiares a respeito da
adequada estratificação do cuidado, bem como prepará-los para possíveis evoluções progressivas dos
quadros. Além disso, objetiva-se a triagem de pacientes com Comprometimento Cognitivo leve, para a
pesquisa “Correlação entre o déficit cognitivo e a perda neural retiniana avaliada pela tomografia de coerência
óptica de domínio Fourier em pacientes com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL)”, aprovada pelo Comitê
de Ética e já em andamento; com o intuito de rastreio de queixas cognitivas 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
e sexta-feira e manhãs de terça-feira e 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 terça-feira e quarta-feira
de 7h às 9h.
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Atendimento multidisciplinar aos pacientes com excesso de peso e síndrome metabólica

Danielle Guedes Andrade Ezequiel

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A obesidade constitui indicador de risco metabólico e cardiovascular e sua prevalência atinge níveis
epidêmicos em diferentes populações. A intervenção multidisciplinar sobre esse processo de adoecimento
torna-se de extrema importância. Desde 2011, é desenvolvido o projeto de extensão intitulado “Atendimento
multidisciplinar a portadores de excesso de peso com ou sem síndrome metabólica” que busca oferecer aos
usuários uma abordagem holística, como forma de atendimento integrado. Após acolhimento inicial, os
pacientes são convidados a participar de uma proposta de tratamento compartilhado, que visa envolvê-los,
ativamente, nas mudanças propostas para a promoção de saúde. A abordagem consiste em avaliação clínica
detalhada. Os usuários recebem, também, avaliação por equipe multidisciplinar visando o estímulo a
mudanças de estilo de vida, aconselhamento nutricional individualizado além de acompanhamento psicológico
e assistência social, quando indicados. Em seguida, cada usuário recebe acompanhamento trimestral. A meta
da equipe é a promoção da saúde, buscando o bem estar físico e emocional destes indivíduos.
Orientação: Prof Danielle Guedes Andrade Ezequiel
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O CUIDADO À SAÚDE DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

Geovana Brandao Santana Almeida

DEP DE ENFERMAGEM APLICADA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Projeto de extensão da Faculdade de Enfermagem da UFJF em parceria com o Lar dos Idosos Santa Luiza de
Marillac, localizado no município de Juiz de Fora/MG. Os objetivos do projeto são: sensibilizar os idosos para
a importância de um envelhecimento ativo e saudável; sensibilizar para a importância da realização das
atividades básicas de vida diária; discutir a segurança do ambiente em que o idoso vive; reduzir as condições
de insegurança presentes no ambiente físico da instituição. Serão considerados como participantes, todos os
idosos residentes na Instituição, além dos funcionários, voluntários e estudantes da UFJF. As atividades serão
desenvolvidas na própria Instituição, todas as segundas feiras, das 14:00 às 16:00 horas.  Os resultados
apresentados à partir das ações extensionistas tem mostrado que é possível reestruturar a nossa maneira de
viver, para juntos, buscarmos uma melhor qualidade de vida e, nesse caso, do envelhecimento ativo e
saudável. Além disso, é possível afirmar que as atividades de Extensão Universitária são, indiscutivelmente, o
veículo de aproximação entre a academia e a comunidade, com resultados relevantes para a sociedade em
geral.
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BENEFÍCIOS FISCAIS PARA PESSOAS COM DOENÇAS GRAVES

Elizabete Rosa De Mello

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

Este Projeto de Extensão é pioneiro em Juiz de Fora por tratar de tema relevante a uma camada da
população que vive à margem da sociedade, digamos que esquecida, ou seja, às pessoas com doenças
graves. O tema refere-se aos benefícios tributários que muitas pessoas com doenças portadoras de câncer e
outras doenças sequer têm conhecimento. Esses benefícios serão tratados nas esferas Federal, Estadual e
Municipal, todavia, limitar-se-á às isenções gratuitas concedidas pela União, Estado de Minas Gerais e
Município de Juiz de Fora, com o objetivo informativo, já que palestras mensais serão realizadas e panfletos
informativos sobre o tema serão distribuídos às pessoas portadoras de câncer que frequentam a ASCOMCER
e seus familiares.
Coordenadora do Projeto: Profa. Dra. Elizabete Rosa de Mello (email: elizabeterosademello@gmail.com).
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Incentivando o aprendizado no autocuidado para portadores de multimorbidades II

Arise Garcia De Siqueira Galil

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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Psicologia do Trabalho: promoção da saúde dos trabalhadores

Edelvais Keller

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto de extensão “Psicologia do Trabalho: promoção da saúde dos trabalhadores”, tem como objetivo
ofertar atividades vivenciais e de reflexão em oficinas para a redução do stress por meio de exercício em
Atenção Plena, para trabalhadores em geral de todos os níveis hierárquicos e em especial para os que lidam
com pessoas adoecidas ou com problemas, utilizando também o aporte teórico e prático da Psicologia do
Trabalho, que prima pela saúde e bem estar do trabalhador. O projeto de extensão se justifica devido ao
aumento dos níveis de stress em trabalhadores e aumento dos transtornos mentais e comportamentais que
também elevam as taxas de afastamento do trabalho por incapacidade laboral temporária ou permanente.
Primeiramente, pretende-se realizar um breve diagnóstico das condições psicológicas, presença de sintomas
de stress, aspectos da saúde geral e ocupacional dos trabalhadores da instituição parceira, por meio de
entrevistas individuais, que seguirão um roteiro semiestruturado. Após a análise dos dados e de acordo com
os mesmos, será elaborado um "Programa para a Redução de Stress com base na Atenção Plena" com 6 a 8
oficinas em pequenos grupos, semanais ou quinzenais de uma hora e meia de duração, cada, dentro da
jornada de trabalho, de acordo com a disponibilidade dos trabalhadores e da instituição. As atividades dos
encontros poderão ser realizadas na própria instituição parceira ou na sala de dinâmica de grupo do Instituto
de Ciências Humanas da UFJF. As oficinas do programa envolvem estudo dos stress e da Atenção Plena e
contém uma parte prática de  exercícios vivenciais em grupo, de Atenção Plena - "Mindfulness”,  com foco na
redução do stress. Caso a instituição já tenha um diagnóstico levantado anteriormente, o programa poderá ser
desenvolvido para um grupo ou setor específico que apresente demandas para a redução de stress. Os
resultados e efeitos de tais técnicas serão avaliados no final do programa, convidando os participantes a
relatarem suas impressões e avaliarem formalmente as oficinas e os efeitos das mesmas em sua saúde. Um
relatório final será elaborado para apresentação dos resultados para a PROEX - UFJF e para os gestores e
profissionais especialistas da instituição parceira.
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Letramento científico e educação linguística na escola

Tania Guedes Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto pretende implementar um trabalho com letramento científico na escola básica, com o propósito de
ampliar as capacidades de linguagem dos alunos para interação com textos da esfera da ciência.
Desenvolveremos uma revista científica com os alunos do Ensino Fundamental II,  envolvendo gêneros da
esfera científica, numa escola pública da cidade de Juiz de Fora (Escola Municipal Quilombo dos Palmares),
para que os alunos possam ter práticas de questionamento, investigação, coleta de dados, produção de
relatórios, divulgação de resultados, apresentação em feiras científicas e, principalmente, circulação das
produções textuais escritas em uma revista temática de divulgação científica. O projeto dá continuidade à
produção de uma revista discente, já realizada em outros anos (Revista Na ponta da língua, versões "música",
"ciência" e "cultura") http://www.ufjf.br/nucleofale/acoes/fale-na-escola/
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Evitando Gravidez na Adolescência: orientações contraceptivas para estudantes de escolas públicas de Juiz
de Fora.

Luciano Fernandes Loures

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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Universidade-Escola: uma interação que proporciona a formação de todos os envolvidos

Andreia Francisco Afonso

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A profissão docente não tem sido atrativa para muitos jovens que ingressam em cursos de ensino superior,
quando comparados a outros que ainda possuem prestígio social, embora o(a) professor(a) seja o(a)
responsável pela formação crítica, reflexiva e cidadã de muitas crianças e adolescentes. E devido a essa
importante função, o(a) licenciando(a), durante seu processo formativo na licenciatura, deve vivenciar
diferentes situações que façam parte do ofício docente, de modo a experienciar metodologias, recursos, e até
mesmo diferentes modos de interação com os alunos, que possibilitem a construção da identidade docente.
Essas experiências só poderão ser adquiridas se o(a) licenciando(a) estiver imerso no ambiente escolar,
envolvido no contexto, já que a realidade se apresenta diferente em cada instituição escolar. E para que essas
experiências encontrem sentido e contribuam efetivamente para a formação inicial é fundamental a parceria
com um(a) professor(a) de Ciências ou Química atuante na rede pública de ensino de Juiz de Fora (MG), que
possa acompanhar este(a) licenciando(a). Este(a) docente se tornará um coformador junto a coordenadora
deste projeto.
A supervisão do(a) professor(a) da educação básica se justifica à medida de que este(a) profissional, que
conta com alguns anos de atuação, possui saberes da experiência que dificilmente serão adquiridos em
disciplinas oferecidas nas licenciaturas.
Esta interação, além de contribuir com a formação inicial, auxilia ainda na formação continuada, pois mobiliza
o(a) docente da educação básica a pensar junto com o(a) licenciando(a) novos caminhos a serem percorridos,
de modo que possam elaborar e ministrar aulas que conduzam a um processo de ensino e aprendizagem
mais eficaz, logo, a uma educação de melhor qualidade.
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Além da Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes

Leandro Oliveira Silva

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

“ALÉM DA CULPA – Justiça Restaurativa para adolescentes” – consiste em um projeto de extensão realizado
mediante convênio entre a UFJF/Faculdade de Direito e a Defensoria Pública/MG, cujo objetivo é a aplicação
do método e das técnicas da Justiça Restaurativa nos processos de atos infracionais que tramitam perante a
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juiz de Fora/MG, que abrange os municípios de Juiz de Fora,
Chácara e Coronel Pacheco. O projeto é coordenado pelos professores Leandro Oliveira e Éllen Rodrigues;
iniciou-se em janeiro de 2015 e, até o momento, registra inúmeros círculos restaurativos concluídos que
impactaram positivamente os aludidos processos, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista da
restauração de relações sociais. Além disso, o projeto promove oficinas, fóruns, seminários e cursos de
capacitação com o fim de formar multiplicadores sociais para intervir na problemática dos atos infracionais,
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 termos da Lei 8.069/90 e da Constituição
Federal/88. Os resultados já alcançados se mostraram majoritariamente positivos, o que demonstra a
importância da Justiça Restaurativa como método de autorresponsabilização e restauração das relações
sociais entre os envolvidos nos conflitos. No intuito de fomentar o desenvolvimento dos trabalhos em rede,
visando o fortalecendo do atendimento prestado pela Defensoria Pública às crianças e adolescentes no
município e região, a metodologia adotada conta com a realização de estudos sobre o tema, com o devido
aprofundamento dos dados locais, seguidos de elaboração e execução de propostas de intervenção, a partir
das demandas apresentadas. Contatos: (32)3237-9924; leandro.silva@direito.ufjf.br;
ellen.rodriguesjf@gmail.com
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Hanseníase: interface entre educação em saúde e investigação epidemiológica

Angelica Da Conceicao Oliveira Coelho

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

a)	A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta e com poder incapacitante. Ainda é um
problema de saúde pública no Brasil, mesmo com diretrizes para vigilância, atenção e eliminação. O
diagnóstico e tratamento tardios são os principais fatores que interferem no controle da doença e perpetuam a
cadeia de transmissão, visto que esta ocorre a partir dos pacientes bacilíferos que não iniciaram o tratamento.
Há além destes fatores o desconhecimento por parte da população quanto às manifestações clínicas e o
estigma presente na sociedade, que culmina em preconceito aos acometidos pela doença. Estudo prévio do
nosso grupo de pesquisa, em 2017, identificou que 73,9% dos participantes não tinha conhecimento dos
sintomas iniciais da hanseníase e que 26,1% disseram já ter sofrido algum tipo de preconceito por ter
hanseníase. Consideramos isso preocupante, tendo em vista que o estigma pode contribuir para o
encobrimento e ou negação de sinais e sintomas relacionados a doença, o que dificulta o diagnóstico precoce.
Portanto, traçamos o seguinte objetivo: realizar de forma multidisciplinar atividades de educação em saúde e
investigação epidemiológica dos contatos sociais de casos de hanseníase - grupo com risco aumentado de
adoecer, a fim de construir o conhecimento sobre a doença, desconstrução do estigma e suspeição
diagnóstica de casos novos de forma oportuna. Este trabalho será desenvolvido, por meio de visitas
domiciliares no período diurno aos contatos sociais de hanseníase. Na oportunidade serão realizadas as
atividades educativas e o exame dermatoneurológico. Na atividade educativa serão abordados os conteúdos,
como: agente etiológico, modo de transmissão, sinais e sintomas dermatoneurológicos, tempo de tratamento,
fármacos utilizados e prevenção de incapacidade físicas. A promoção da saúde e a prevenção da hanseníase
ocorrerá por meio de um elo entre o embasamento teórico-científico e o saber popular dos participantes, a fim
de integrar e reforçar o papel dos profissionais de saúde para com a comunidade, além de criar e fundamentar
ações permitindo a troca de saberes. O exame dermatoneurológico será realizado de acordo com as
orientações do Ministério da Saúde. Os casos suspeitos serão orientados a procurar o serviço de saúde mais
próximo do domicílio para confirmação do diagnóstico. Espera-se com este projeto contribuir para a redução
do estigma relacionado a hanseníase e diagnóstico oportuno, além de preparar os discentes para trabalhar
com doença negligenciada e prevalente no Brasil.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

PREVENÇÃO DE ACIDENTES ENVOLVENDO MERGULHO EM ÁGUA RASA

Mauro Toledo Sirimarco

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O trauma raquimedular é um evento dotado de grande dramaticidade e impacto social. A lesão por mergulho
em águas rasas, como piscinas, lagos, rios, mares e represas é mais frequente em jovens, previamente
hígidos, com a maioria dos casos culminando em tetraplegia e incapacidade pelo resto de suas vidas. Tendo
em vista o papel do médico como educador e sua importante atuação na promoção e prevenção em saúde, o
objetivo deste projeto é levar conhecimento à comunidade acerca dos riscos e promover ações preventivas de
acidentes envolvendo esportes aquáticos e mergulho em água rasa. Neste sentido, serão realizadas palestras
no Colégio de Aplicação João XXIII, para alunos cujas idades compreendem a faixa etária de risco
epidemiológico para o trauma raquimedular.  Contaremos com recursos audiovisuais, como slides, vídeos
educativos e arquivos de áudio mp3. Como apontado em diversos estudos, medidas educativas e preventivas
são primordiais para a diminuição de novos casos.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL, CONSUMO E CONHECIMENTO SOBRE ALIMENTOS
FUNCIONAIS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Maria Cristina De Albuquerque Barbosa

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A alimentação e a nutrição são consideradas fatores ambientais modificáveis do estilo de vida com potencial
de interferência na modulação metabólica do processo de envelhecimento, o que é de grande relevância para
a prevenção e o tratamento das DCNT.
Alimentos funcionais são capazes de proporcionar efeitos fisiológicos benéficos, prevenindo ou retardando as
DCNT, além de suas propriedades nutricionais. Os compostos bioativos presentes nos alimentos funcionais
podem prevenir essas doenças ou melhorar seus sintomas, agindo por meio de mecanismos antioxidantes,
estabilização da função mitocondrial, quelação de metais prooxidantes, inibição de apoptose de células vitais
e indução de apoptose de células cancerígenas. Neste contexto, o consumo de alimentos funcionais tem se
tornado uma condição importante para a manutenção e melhoria da saúde da população idosa. Algumas
pesquisas nesta área vêm estabelecendo uma relação inversa de redução da mortalidade por doenças
cardiovasculares e câncer com aumento no consumo de alimentos funcionais.Desta forma, considerando o
efeito benéfico do consumo regular de alimentos funcionais na prevenção de doenças, este estudo tem como
objetivo avaliar o perfil nutricional, o consumo e o conhecimento sobre alimentos funcionais de idosos que
estarão em atendimento nutricional na Clínica Escola da UFJF, campus Governador Valadares, MG.
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NAS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE

Elita Scio Fontes

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Para educar as crianças e promover a saúde das mesmas, também é preciso orientar suas famílias. Juiz de
Fora, embora seja considerada a terceira maior cidade 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 e Escola
Municipal Adhemar Rezende de Barros. Neste contexto, o projeto "Atuação da Enfermagem  nas práticas de
promoção e manutenção da saúde" 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 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.
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Sala de Retórica: investigando estratégias persuasivas para a relação ensino-aprendizagem

Rita De Cassia Pimenta De Araujo Campelo

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto Sala de Retórica: investigando estratégias persuasivas para a relação ensino-aprendizagem tem por
objetivos principais a compreensão e utilização das ferramentas de análise e construção de discursos
persuasivos, extraídas da Ciência Retórica, sistematizada por Aristóteles e recuperada pela Teoria da
Argumentação de Chaim Perelman. A metodologia está baseada na investigação das estratégias retóricas e
sua aplicabilidade na educação. Público alvo: estudantes de graduação da UFJF e professoras e professores
das redes municipal e estadual. Os encontros acontecerão na Faculdade de Educação da UFJF, às quintas-
feiras, de 15:00 às 18:00 h. E-mail para contato: ritapimentar@yahoo.com.br.
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Espanhol Instrumental para a Comunidade

Raquel Da Silveira

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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.
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Caracterização dos usuários de oxigenoterapia domiciliar prolongada e desenvolvimento de ações de
Educação em Saúde para capacitação de equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde no
município de Governador Valadares, Minas Gerais
Laura Alves Cabral

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Introdução: As doenças cardíacas e respiratórias crônicas possuem alta prevalência no Brasil e no mundo e
são a primeria e a terceira causas de morte dentre as doenças crônicas não-transmissíveis, respectivamente.
Pacientes com doenças cardiorrespiratórias crônicas, principalmente aqueles em uso de oxigenoterapia
domiciliar prolongada (ODP), precisam de diretrizes eficazes para atendimento e normatização de condutas
multiprofissionais que permitam o controle rigoroso da dispensação de ODP. Contudo, as Secretarias
Municipais de Saúde (SMS) nem sempre garantem o acesso a essa terapêutica com a adoção de protocolo
eficaz para sua indicação e distribuição. Além disso, nem sempre os cuidadores desses pacientes recebem
ajuda de profissionais de saúde para lhes oferecer apoio em relação às tarefas e cuidados com o paciente em
ODP sob sua responsabilidade, o que pode torná-los suceptíveis a eventos estressores com
comprometimento da qualidade de vida. Objetivos: Analisar as características de saúde dos usuários de ODP
e seus cuidadores cadastrados no Centro de Apoio ao Deficiente Físico Dr. Octavio Soares (CADEF) em
Governador Valadares, assim como orientar esses indivíduos sobre este tipo de tratamento; atuar na
implementação de um programa de normatização de condutas multiprofissionais que permita a racionalização
e o controle rigoroso da dispensação de ODP pela Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares
por meio de ações de Educação em Saúde; e  analisar a qualidade de vida e o nível de sobrecarga
relacionado aos cuidados e a relação destes fatores com a vida pessoal, saúde física, convívio social e estado
emocional de cuidadores de usuários de ODP. Metodologia: Trata-se de um projeto de extensão que será
executado por meio de um estudo transversal com análise dos prontuários dos pacientes que estejam
submetidos ao uso de oxigênio e avaliações clínicas dos usuários vigentes, análise dos novos
encaminhamentos para uso de ODP, monitorização da ODP, avaliação da sobrecarga de trabalho e qualidade
de vida dos cuidadores destes usuários e capacitação dos profissionais envolvidos no processo de
distribuição de ODP pela SMS no CADEF. O público-alvo deste projeto serão os usuários de ODP, seus
cuidadores e os profissionais da SMS de Governador Valadares envolvidos no processo de dispensação de
oxigênio para uso domiciliar. Este projeto terá suas atividades executadas no CADEF, semanalmente, com
duração de quatro horas por professores e discentes do Curso de Fisioterapia da UFJF-GV. O horário de
atendimento será divulgado semestralmente na secretaria do CADEF localizado na R. São João, 340 -
Esplanada, Governador Valadares - MG. Em relação à caracterização dos usuários de ODP e seus
cuidadores, será realizada análise documental de prontuários e entrevista a partir das informações
cadastradas no CADEF. Essas atividades ocorrerão durante o período de 1o de abril a dezembro de 2019. O
registro dos dados será realizado em ficha padronizada. Serão também aplicados a Escala de Barthel
(avaliação de atividades de vida diária) aos usuários de ODP e o questionário EuroQoL-5 Dimensões
(qualidade de vida) tanto aos usuários de ODP quanto aos seus cuidadores. Os cuidadores dos usuários de
ODP serão avaliados também nos que diz respeito ao impacto do nível de sobrecarga de cuidados que inclui
aspectos pessoais, físicos, sociais e emocionais (Escala de Sobrecarga do Cuidador). Os profissionais da
SMS atuantes no CADEF serão capacitados quanto à dispensão de ODP por meio de palestras, oficinas,
rodas de conversa e confecção de cartilha. Além disso, os usuários deste serviço e seus cuidadores serão
orientados pela equipe deste projeto de forma sistemática quanto ao uso adequado do oxigênio contemplado
aspectos de segurança pessoal e ambiental. Será elaborada também cartilha destinada ações de educação
dos usuários de ODP e seus cuidadores. O presente projeto foi
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aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora-
MG conforme parecer número 3.084.871 em 14 de dezembro de 2018.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Ações educativas para a prevenção e cuidados iniciais de ferimentos superficiais da pele e subcutâneo
ocorridos em comunidades e em vias públicas, e o correto manejo de curativos

Jose Antonio Chehuen Neto

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Devido ao sucesso do projeto que está sendo aplicado em 2017/2018 na Escola Estadual Nyrce Villa Verde
Coelho de Magalhães, com ótima repercussão (em anexo parecer altamente favorável da Diretora que solicita
prosseguimento), estamos aprimorando as atividades e renovando a intenção de continuar neste tema. De
acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Medicina da UFJF, a graduação deve formar um profissional
generalista, com grande reflexão sobre as práticas nos serviços de saúde, com foco nas necessidades do
indivíduo e da população, com vistas aos atendimentos primordiais ditos Primários e Secundários (Atenção
Primária e Secundária a Saúde Pública). Este projeto está diretamente relacionado a Disciplina de Técnica
Cirúrgica da Faculdade de Medicina da UFJF, ministrada no quinto período e pré-requisito de várias
disciplinas do eixo de Cirurgia na graduação. O contato dos estudantes com a comunidade será a integração
com a realidade dos envolvidos, ao vivenciar ocorrências e conhecer o perfil epidemiológico. Contempla e
desencadeia na prática as determinações legais com relação a participação dos discentes, referidas na
Resolução nº 3 (2014) do Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, que instituiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. É do conhecimento médico que a
sociedade em geral obviamente desconhece os fundamentos básicos da prevenção e cuidados iniciais dos
chamados Traumas Leves que atingem a pele e tecido subcutâneo, como exemplo, após queimaduras por
diferentes agentes, cortes com seus variados tipos de tratamento e acidente com prego, vidros, entre outros.
Nosso tema base é, então, de grande relevância por abranger um contexto altamente prevalente na vida de
qualquer indivíduo, de qualquer nível social. Nosso projeto, cuja essência é extrapolar à comunidade
conhecimentos básicos de saúde e melhorar a qualidade de vida da comunidade, possibilita o
desenvolvimento dos estudantes e ações integradas à pesquisa. Em conjunto, a vacina contra tétano é
proteção obrigatória em saúde pública no país em todos as pessoas, sendo fundamental que os indivíduos
mantenham o cartão de vacinação em dia. Esta ação é motivo de grandes campanhas nacionais, mas que
poderemos atuar continuamente na comunidade ao longo dos dezoito meses do projeto, colaborando
diretamente com as atividades de saúde pública municipal neste quesito. Na área de Competência em
Educação em Saúde, o projeto corrobora com a aprendizagem do estudante baseada em conhecimentos
prévios e em contato direto com os indivíduos da comunidadeObjetivos: orientar na prevenção de acidentes
superficiais na pele e tecido subcutâneo, ocorridos nas residências e áreas externas e em vias públicas, no
atendimento inicial correto, o que pode interferir no prognóstico do paciente, bem como nos cuidados que se
seguem, como os curativos; transmitiremos importantes conhecimentos para evitar os acidentes e minimizar
complicações; verificar e orientar os indivíduos quanto ao cartão de vacinas contra tétano, condição
obrigatória
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em Traumas Leves e em saúde pública; realizar um levantamento epidemiológico prospectivo; acompanhar a
incidência das ocorrências nos grupos participantes nos 18 meses de projeto, avaliando os conhecimentos
adquiridos e hábitos protetores. Como meta de grande impacto social, promover a educação ambiental,
atitudes corretas e transferir conhecimentos no que se refere à ocorrência desses eventos em ambientes
domésticos e em vias públicas, assim como  atitudes para evitá-los. Ainda, como parte fundamental, temos
como metas em relação aos estudantes participantes do projeto: exercer a prática dos conhecimentos
teóricos, melhor preparação para o mercado de trabalho quanto a relação médico comunidade, dialogar sobre
a formação médica generalista, o atendimento a nível primário e secundário da população alvo, desenvolver
habilidades de oratória e relacionamento com a população e aprimorar os conhecimentos científicos quanto as
condutas e propedêuticas destes atendimentos. Metodologia: Palestras educativas, Rodas de conversa,
Workshop, Práticas em grupo, apresentar vídeos, Realizar visitas guiadas em áreas externas. Nosso público
alvo será Demanda Espontânea, indicando a Escola Estadual Nyrce Villa Verde Coelho de Magalhães, em
encontros semanais.

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

SITE DA REVISTA ARGO

Ricardo Nogueira Reis

SEC DO COLEGIO DE APLICACAO JOAO XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Par-te de mim: danças, trocas de saberes e experiências da maternidade ativa em comunidades

Marcella Beraldo De Oliveira

DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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 com duração de uma hora, dividido em dois momentos:
o primeiro momento será para a realização de uma dança materna, dança mãe e bebê, de mães e filhos, ou
das mães com elas mesmas com duração de 40 minutos, orientada pelas bolsistas e pela coordenadora do
projeto.  A dança neste projeto não é percebida como uma técnica, mas sim como uma forma de “soltar o
corpo”, de conexão entre mãe-bebê e de conexão da mãe consigo mesma, entendendo como uma
experiência lúdica permite a vivência da maternidade em sua forma mais sensorial. O segundo momento do
encontro, logo após finalizada a dança, segue se pausa para a realização de uma roda de conversas com
duração de 20 minutos para debater temas sobre maternidade, para que as mães possam falar das
dificuldades e alegrias proporcionadas por este momento de mães com filhos bebês, alguns temas poderão
surgir da demanda coletiva do grupo de mulheres. A roda de conversa busca tratar da maternidade por meio
da palavra e da troca de informações. 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 nas
próprias comunidades selecionadas, uma rural e outra urbana.  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 de antropologia do Departamento de Ciências Sociais da UFJF.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Atendimento psicológico para mulheres usuárias de álcool e outras drogas

Claudia Ciribelli Rodrigues Silva

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Introdução/Justificativa: O uso prejudicial de álcool e outras drogas ocupa um importante lugar na agenda da
saúde pública brasileira. Contudo, o apelo social por uma solução imediata da questão tem levado a medidas
contestáveis do ponto de vista ético, legal e de eficácia. A questão coloca ainda desafios específicos quando
nos aproximamos do tratamento de mulheres usuárias de drogas. O estigma associado à mulher que faz uso
de drogas muitas vezes dificulta o acesso ao tratamento e a prevalência do público masculino nas instituições
acaba por reforçar a invisibilidade das especificidades das mulheres. Objetivo: O projeto tem por objetivo
oferecer atendimento psicológico para mulheres usuárias de álcool e outras drogas em modalidade grupal e
individual. Ainda, busca-se estreitar a relação entre a Universidade Federal de Juiz de Fora - através do
Centro de Psicologia Aplicada (CPA) – com serviços do município que atuam direta ou indiretamente no
cuidado do público-alvo do projeto. Dessa forma, visamos também desenvolver nos(as) discentes do curso de
Psicologia habilidades para a prática clínica e aproximação com o campo das políticas públicas sobre droga.
Público-alvo: Mulheres adultas (acima de 18 anos completos) que fazem uso prejudicial de álcool e outras
drogas. Metodologia: Serão realizados atendimentos psicológicos em modalidade individual e grupal. Para
participar, deve-se agendar o acolhimento no Centro de Psicologia Aplicada (CPA), a partir do qual será
avaliada a demanda e, se elegível para o projeto, a indicação da(s) modalidade(s) de tratamento. Os
atendimentos são realizados no espaço físico do CPA. Ainda, complementando os atendimentos internos,
serão realizadas visitas e atividades conjuntas com dispositivos públicos e privados do município que atendem
o público do projeto. Resultados esperados: Espera-se minimizar a deficiência na oferta de atendimento
psicológico na rede pública, visto que a mesma é significativamente inferior à demanda. Espera-se também a
aproximação entre o CPA e serviços do município, além do fomento do debate acerca do uso de drogas por
mulheres e da visibilidade deste. Ainda, busca-se o desenvolvimento de habilidades da prática clínica nos(as)
discentes de Psicologia e também sua aproximação com o campo das políticas públicas sobre drogas.
Contatos: (32) 3216-1029 - www.ufjf.br/cpapsicologia
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO NUTRICIONAL AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO-UFJF /EBSERH

Fabiana De Faria Ghetti

DIRECAO ADM. HOSPITAL UNIVERSITARIO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Resumo

O objetivo do projeto intitulado "Educação e Intervenção Nutricional aos Pacientes Internados no Hospital
Universitário-UFJF/EBSERH" tem como objetivo principal realizar orientações e intervenções nutricionais aos
pacientes e acompanhantes sobre a importância da dieta hospitalar como parte do tratamento, visando
melhorar a qualidade da assistência nutricional prestada aos pacientes. As atividades desenvolvidas pelos
graduandos serão a produção de material de educação nutricional; realização de orientações nutricionais aos
pacientes conforme diagnóstico médico; avaliar o consumo alimentar e investigar os hábitos alimentares. Os
beneficiários do presente projeto serão pacientes internados nas enfermarias de clínica médica, clínica
cirúrgica e pediatria do Hospital Universitário (HU)-UFJF/EBSERH. Por se tratar de um hospital 100% SUS, os
pacientes admitidos no HU-UFJF/EBSERH geralmente apresentam baixas condições social e econômica e
residem em Juiz de Fora ou região.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Diretrizes para projetos de acessibilidade no interior dos edifícios da Universidade Federal de Juiz de Fora

Frederico Braida Rodrigues De Paula

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

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 e
ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído, 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 engenharias. 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.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DA NATAÇÃO

Edson Vieira Da Fonseca Faria

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto Aprendizagem e Aperfeiçoamento da Natação, desenvolvido na piscina da FAEFID/UFJF tem
oferecido oportunidade a crianças, jovens e adultos, preferencialmente residentes no entorno do campus,pra
praticarem esta atividade com orientação adequada. Além da oportunidade de aprenderem a nadar ou de
melhorar esta habilidade motora, o projeto busca estimular a adoção e/ou a manutenção de hábitos saudáveis
e a boa convivência social. São 3 turmas de até 36 alunos em variados níveis de habilidade em relação ao
domínio das técnicas dos nados, uma para cada grupo etário considerado no projeto. As atividades são
organizadas segundo um planejamento anual, iniciando-se junto com o calendário acadêmico da UFJF.  Para
os acadêmicos do curso de Educação Física o projeto oferece oportunidade de exercitar habilidades
docentes, sob supervisão, em uma área de atuação profissional que tem demandado, regularmente,
profissionais qualificados para seu exercício.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Prevenção e identificação da Síndrome da Criança Sacudida em pré-escolares do município de Juiz de Fora-
MG

Marco Antonio Riccio

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A Síndrome da Criança Sacudida, forma importante de Traumatismo Cranioencefálico não acidental (TCNA),
é uma das principais entidades clínicas que culminam em morte e incapacitação na infância, sendo
responsável pelo impacto negativo na qualidade de vida e também por sequelas neurológicas permanentes
nessa população. Caracteriza-se por forças aplicadas ao crânio de uma criança, na maioria das vezes até os
dois anos de idade, às quais geram aceleração diferente entre o encéfalo e os ossos, causando impacto e,
assim, danos usualmente irreversíveis - em sua totalidade - no Sistema Nervoso. É característica de abuso
infantil e castigos físicos, principalmente do ato de chacoalhar a criança, em tentativa desesperada e
infundada de fazê-la parar de chorar. Entretanto, pode ocorrer em situações aparentemente inocentes, em
menor proporção.
         Por se tratarem de vítimas usualmente muito jovens, há um preponderante impacto nos anos de vida
perdidos e na incapacidade para o trabalho, sendo essa síndrome parte importante de uma cadeia de eventos
geradora de malefícios biopsicossociais para toda uma geração. Dessa forma, o prejuízo de não haver
disponível em nossa comunidade um mecanismo de prevenção desse acometimento é considerável, visto que
além da devastadora incapacitação física há um importante gasto financeiro pelo sistema de saúde pública.
          O objetivo do projeto é promover medidas educativas e de prevenção da Síndrome a partir de
campanhas de conscientização em escolas e creches da rede pública e particular, em locais e horários a
depender do interesse dessas, sempre com busca ativa e convites por parte dos integrantes do projeto. O
público alvo do projeto são os familiares, cuidadores e profissionais da pedagogia que possuem contato com
crianças em idade pré-escolar. Em paralelo, será oferecida capacitação aos profissionais da educação, no
que tange à Neurocirurgia e à Pediatria, para que reconheçam possíveis vítimas e possam intervir
preventivamente nessas situações. Para isso, conta com a participação de alunos de graduação em medicina
e neurocirurgiões atuantes no Departamento de Cirurgia da FAMED/UFJF.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

RODA DE CONVERSA COM GESTANTES E CRIANÇAS

Sueli Maria Dos Reis Santos

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Roda de Conversa com Gestantes e Crianças é um projeto de extensão, com duração 18 meses, voltado para
gestantes, em vulnerabilidade social, atendidas pelo Grupo São José - Catedral Metropolitana de Juiz de Fora
tendo como objetivos promover espaço para troca de experiência e vivencia entre gestantes em
vulnerabilidade social e estudantes por meio da roda de conversa e oficinas de práticas educativas. Para o
desenvolvimento optou-se por realizar roda de conversa oferecendo espaço para com foco educativo 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 encontro e ao 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, científico e cultural. A relevância se apresenta a partir da 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.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Vivenciando a gestão da Atenção Primária em Saúde no SUS Juiz de Fora

Beatriz Francisco Farah

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

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..
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HISTOLOGIA HUMANA – APOIO AO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL

Rogerio Estevam Farias

DEPTO DE MORFOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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.
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Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Traduções Acadêmicas 2018

Mayra Barbosa Guedes

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O projeto Traduções Acadêmicas 2018 propõe-se a produzir, com a participação de bolsistas e voluntários
selecionados entre os alunos do Bacharelado em Tradução da Faculdade de Letras (FALE) da UFJF,
traduções e legendas, a partir do francês 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 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 vice-coordenador do projeto pelo e-mail adauto.villela@ufjf.edu.br.
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Observatório do Setor Público – Segurança Pública

Laura De Carvalho Schiavon

DEP DE ECONOMIA E FINANCAS

FACULDADE DE ECONOMIA

Resumo

O observatório do setor público constitui um programa de compilação, análise e divulgação de informações
sobre a atuação do Estado e desenvolvimento socioeconômico. Este módulo tem como objetivo produzir
indicadores da atuação dos órgãos da justiça criminal e índices de violência, com foco no mapeamento da
desigualdade no acesso a serviços públicos e segurança. São coletados dados disponibilizados pelos
institutos de pesquisa, órgãos de segurança pública e saúde. O projeto visa a construção e divulgação de um
conjunto de tabelas e gráficos com indicadores desagregados para diferentes localidades e períodos e a
elaboração de dois boletins do Observatório do Setor Público – Segurança Pública, amplamente divulgados
para Juiz de Fora e região via internet. Este programa tem como prioridade o desenvolvimento de análises
locais, sendo igualmente desenvolvidas análises em nível estadual e nacional.
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Trabalhando a saude do homem na atenção primária a saúde

Elenir Pereira De Paiva

DEP DE ENFERMAGEM BASICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

Compreender a percepção dos profissionais de saúde sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Homem (PNAISH).
A adoção de hábitos saudáveis, a prática de atividade física regular, a alimentação balanceada e o uso
moderado de bebidas alcoólicas são cruciais para diminuir estes agravos evitáveis. A identificação precoce de
doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz. Por isso, alguns exames devem fazer parte da rotina
dos homens. Método: Mapear a região identificando homens na faixa etária de 40 anos ou mais, realizar
atividades procurando identificar fatores de risco para doeças preveníveis e moificáveis. Estimular  mudanças
de hábitos alimentares, comer alimentos menos gordurosos, aferir a pressão dentre outros.  Evitar
comportamentos de risco é a chave para uma vida mais longa e saudável”. Espera-se incluir os homens na
atenão ásaude.
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Divulgação e treinamento para a Olimpíada Brasileira de Informática

Lorenza Leao Oliveira Moreno

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) já faz parte do calendário acadêmico de diversas escolas da rede
pública em todo o Brasil. Trata-se de uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação que tem por
objetivo “despertar nos alunos o interesse pela Ciência da Computação através de uma atividade que envolve
desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição” e vem sendo promovida anualmente desde
1999. Dado que o ensino de lógica e pensamento computacional tem se mostrado essencial na formação de
estudantes do Ensino Fundamental e Médio (e vem se tornando obrigatório em muitos países), o treinamento
para a OBI já é um meio significativo de introdução da computação nas escolas em iniciativas pontuais no
Brasil. Em toda a cidade de Juiz de Fora, a participação de estudantes na OBI é rara e nunca houve qualquer
iniciativa da Universidade Federal de Juiz de Fora para atuar na divulgação ou preparação de alunos da
comunidade interna ou externa para esta competição. Este projeto, além de incentivar a participação na OBI e
despertar o interesse do aluno pelas áreas tecnológicas, contribuirá na formação geral do aluno em diferentes
áreas do conhecimento, uma vez que o treinamento é fundamentado na solução de problemas de lógica.
Espera-se também que, através do projeto, os estudantes possam despertar o interesse pela computação,
com maior procura pelos cursos de graduação da área.
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Relações de gênero, sexualidades e escolas: formação em contexto

Roney Polato De Castro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto se vincula às atividades do grupo de pesquisa GESED, com o compromisso de fomentar as
discussões do campo de estudos e pesquisas de relações de gênero, sexualidades e educação para além da
UFJF. Assim, pretendemos dar continuidade às ações de formação docente que o grupo vem promovendo. O
objetivo principal é promover uma discussão qualificada de questões que envolvem as relações de gênero e
sexualidades, instigando profissionais das escolas de educação básica, preferencialmente as públicas, para
um olhar mais atento e problematizador dessas questões nas suas práticas pedagógicas. As escolas podem
entrar em contato através do e-mail educasexualidade@gmail.com, a fim de estabelecermos a melhor data e
horário para estarmos com os/as docentes em uma ação de formação (palestra, oficina, cine debate, etc.).



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ÁLCOOL E TRÂNSITO: INFORMAÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO

Rodrigo De Oliveira Peixoto

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Os acidentes de trânsito constituem um dos principais problemas de saúde pública, tornando-se uma
prioridade no que diz respeito às políticas de saúde
pública em todo o mundo moderno. O uso do álcool e a sua correlação com acidentes automobilísticos já é
conhecida e vários estudos mostram que o
grupo etário que está mais exposto a esse risco é o dos jovens.
O objetivo é a conscientização do estudante do ensino médio de Juiz de Fora quanto ao risco da associação
entre o consumo de álcool e direção, já que
formam uma classe importante de indivíduos capazes de promover e orientar familiares e amigos.
Será feita uma ação educativa acerca da importância de não associar o consumo de álcool e direção com os
alunos que estejam regularmente
matriculados no terceiro ano do ensino médio de instituições de ensino de Juiz de Fora.
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LIBRAS E SAÚDE: ACESSIBILIDADE NO ATENDIMENTO CLÍNICO

Carla Couto De Paula Silvério

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O projeto "Libras e Saúde: acessibilidade no atendimento clínico" é um projeto de extensão da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), coordenação da prof.ª Carla Couto de Paula Silvério, da Faculdade de Letras,
UFJF, o qual visa à melhoria na qualidade do acesso à saúde por parte das pessoas com surdez - surdos
sinalizadores e pessoas com deficiência auditiva. O desenvolvimento do projeto prevê o oferecimento de
palestras, cursos e oficinas com foco na acessibilidade dos surdos à saúde, assim como a promoção de
campanhas de conscientização destinadas às pessoas com surdez, aos familiares de surdos, aos acadêmicos
e aos profissionais da área da saúde.
Site: www.ufjf.br/librasesaúde
Professora Carla Couto de Paula Silvério
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GINÁSTICA E EQUILÍBRIO ESTÉTICO

Carlos Alberto De Andrade Coelho Filho

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

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.
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BRINCANDO E APRENDENDO SAÚDE

Elita Scio Fontes

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A educação em saúde desde a infância é uma estratégia efetiva, pois crianças promovem inovação. Por meio
do lúdico a criança aprende de forma prazerosa e aplica conceitos cotidianamente. Inserir acadêmicos na
educação para saúde propicia a formação de profissionais com prática humanizada e retorno à sociedade.
Neste contexto, e 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. O projeto "Brincando e Aprendendo Saúde" teve início em 2006 e já foi
desenvolvido em diferentes unidades da Pastoral e escolas municipais. Estamos propondo agora seu
desenvolvimento na Pastoral da Criança São João Batista (Paróquia de São Pedro) e Escola Municipal
Adhemar Rezende de Barros. Serão realizados encontros quinzenais 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: 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.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

ACOMPANHAMENTO, EDUCACAO E PREVENCAO EM DIABETES MELLITUS

Danielle Guedes Andrade Ezequiel

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O diabetes mellitus é uma doença crônica multifatorial, relacionada a alto risco cardiovascular e elevada
morbimortalidade. O cuidado integral ao indivíduo diabético deve incluir abordagem interdisciplinar. Os
principais objetivos do projeto são oferecer assistência ampla e humanizada  aos pacientes com
diabetes e suas famílias. São realizadas consultas médicas,  além de 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 10:00
horas. Além disso, são realizadas outras atividades como reuniões mensais com os participantes do projeto
sobre temas relacionados ao diabetes mellitus, ao trabalho da equipe , discussões de situações clínicas
relacionadas aos pacientes e suas famílias; além de grupos operativos e ações educativas  em sala de
espera, no HU Dom Orione.
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ESPAÇOS BRINCANTES NA UFJF PARA E COM OS BEBÊS

Ana Rosa Costa Picanco Moreira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O projeto tem o objetivo de criar contextos lúdicos – Espaços Brincantes - para e com os bebês na área verde
do campus da UFJF, privilegiando o movimento livre e a exploração sensorial do meio. Entendemos que os
bebês são sujeitos ativos no seu desenvolvimento, participativos e capazes de brincar desde cedo. Também,
consideramos o brincar como uma atividade cultural que constitui o ser humano como sujeito da cultura
(VIGOTSKI, 2009). Nessa perspectiva, o brincar é uma linguagem que não apenas fornece subsídios para a
expressão, mas, sobretudo, para o desenvolvimento do pensamento.
As ações propostas nesse projeto valorizam a brincadeira livre e a exploração de materiais diversificados.
Assim, o papel dos adultos (coordenadora e bolsistas) é o de organizar um contexto seguro e desafiador,
composto por materiais de diferentes características de forma e conteúdo, respeitando os interesses e as
necessidades dos bebês de modo que eles possam brincar livremente, seja sozinhos ou em pequenos
agrupamentos.
Em tempos de valorização da escolarização precoce, que transforma bebês e crianças pequenas em alunos,
este projeto, que “vai na contramão” desse movimento, se orienta pelo e para a garantia do direito à infância e
à brincadeira, valorizando a espontaneidade e a capacidade criadora dessas pessoas de pouca idade, mas de
muita potência.
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Celebração de 90 anos do Cine-Theatro Central - Noite de Gala

Luiz Claudio Ribeiro

DEPTO DE ESTATISTICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

APRESENTAÇÃO
A presente proposta tem como objetivos a difusão cultural, a ampliação do acesso ao público a eventos
culturais e a preservação da memória cultural da cidade Juiz de Fora e região. Sob essa perspectiva, a
celebração dos 90 anos do Cine-Theatro Central, cujo processo de tombamento como patrimônio histórico e
cultural teve seu início a partir de manifestações da sociedade juizforana, é um  dos  importantes instrumentos
para que a sociedade rememore sua importância histórica, arquitetônica e cultural para a cidade e, sobretudo
para que valorize a identidade cultural a que está vinculada e sinta-se pertencente a ela, estabelecendo assim
a efetiva participação de diferentes atores salientando a valorização e o reconhecimento do patrimônio
material e imaterial ali existente, de maneira a fomentar maior difusão do conhecimento. Para tanto, propõe-se
um grande show com orquestra e participação de artista de renome na cena da música popular nacional,
aberto ao público.

CONTRAPARTIDA CULTURAL – DIVULGAÇÃO
 Os convites serão distribuídos gratuitamente, por meio de sorteios que ocorrerão em redes sociais e, para
acesso ao público que não as possui, uma parte será destinada às inscrições presenciais que acontecerão
diretamente no Cine-Theatro Central ou em locais indicados pelos parceiros culturais ou patrocinadores.  O
plano de mídia envolve a confecção de material gráfico, como:banners, convites, mala direta da UFJF, além
da mídia espontânea (TV e jornais) e divulgação das mídias digitais. O patrocínio ou a parceria cultural será
realizado através de cotas e além da marca estar registrada nos materiais de divulgação, cada cota de
parceria receberá, em contrapartida um camarote (com seis lugares) e vinte ingressos/convites na plateia A. O
valor total do projeto é de R$ 171.643.97 (cento e setenta e um mil seiscentos e quarenta e três reais e
noventa e sete centavos). Serão disponibilizadas até 17 cotas de patrocínio ou a parceria cultural no valor
unitário de R$ 10.096,71 (dez mil e noventa e seis reais e setenta e um centavos). O patrocínio ou a parceria
cultural pode se dar para uma ou mais cotas:
•	Patrocínio: oito cotas ou mais;
•	Parceiro Cultural: de quatro a sete cotas;
•	Apoio Cultural: de uma a três cotas.
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ORIENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇADOR NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

Teresa Cristina Ribeiro Lopes

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentaçãoteórica: Os lactente sibilantes, pré-escolares sibilants, e pacientes com diagnostic de Asma se
beneficiam com a profilaxia, reduzindo a morbimortalidade. A profilaxia é feita com corticoids e
broncodilatadores inalatórios. Os dispositivos utilizados são variáveis. O consenso internacional orienta a
utilização dos aerossois pressurizados com espaçador ( aerocamara ). Um dos fatores de inssucesso na
profilaxia é a aderência ao tratamento e utilização incorreta da medicação. Os familiars e cuidadores são
orientados em toda consulta, mas as crianças ficam longos períodos na escola, momento este que a
medicação não é aplicada. A proposta é a conscientização e orientação dos profissionais das escolas para
utilização destas. Faremos palestras e orientação específica e individual para o(s) professional(is) indicados
pela instituição, para correta utilização e propagação das orientações
Os bolsistas seriam treinados para orientação, teremos material para as palestras e vídeos educativos dos
professores.
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Radiografia Panorâmica Digital - Ampliando o acesso

Marcos Vinicius Queiroz De Paula

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

A radiografia panorâmica dos maxilares permite que seja estabelecida a relação dos dentes com os ossos
mandibular e maxilar e o diagnóstico de alterações patológicas por abranger uma área anatômica extensa,
sendo o exame odontológico extrabucal mais requisitado. Quando adquirida por um aparelho digital esta
imagem pode ser disponibilizada aos requisitantes por meio da internet. O objetivo deste projeto será
disponibilizar este exame digital à rede pública de saúde da cidade de Juiz de Fora atendendo aos usuários
do serviço odontológico das Unidades Básicas de Saúde (UBS).
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Projeto Pés de Valsa: danças de salão UFJF

Neil Franco Pereira De Almeida

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

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 quatro grupos: Grupo iniciante:
aula de fundamentos básicos de dança de salão (bolero, forró e samba); Grupo intermediário 1 e 2: aulas de
dança de salão de nível intermediário (bolero, samba, forró, soltinho, tango e outros); 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.
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Montagem de grupos de Homens que tiveram um episódio de violência contra as mulheres no Município de
Juiz de Fora, MG

Edelvais Keller

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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, desde junho de 2013 até o presente. Buscamos ao
mesmo tempo 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, 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 sob a suspensão condicional do processo desde que
participem do grupo e cumpram alguns quesitos registrados no termo de audiência. Neste momento, estamos
também recebendo homens que passaram pelo Centros de Referência ade Assistência Social (CRAS) ligado
a Prefeitura de Juiz de Fora. Os grupos são 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.
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Utilização das atividades lúdicas e prática na prevenção de Parasitoses intestinais e Pediculose em escolares

Florence Mara Rosa

DEPTO DE PARASITOL E MICROBIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

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).
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Cuidando do Cuidador: Uma abordagem aos cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer e outras
demências

Ana Laura Maciel Almeida

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Baseando-se na avaliação neuropsicológica dos pacientes atendidos no ambulatório de neurocognição do
serviço de Neurologia do HU/UFJF, o projeto visa 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.
Além do contato semanal, serão realizadas reuniões mensalmente com os cuidadores para que assuntos de
sua escolha sejam abordados, desde aspectos legais e morais a orientações a respeito do cuidado.
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 e prevalência de doenças neurodegenerativas. O
comprometimento da memória, uma das principais áreas afetadas pelas doenças neurodegenerativas,
ocasiona impacto negativo na qualidade de vida do paciente, o qual, na maioria das vezes, torna-se
dependente de seus familiares para a realização de atividades diárias. Familiares estes que, no geral, não se
preparam para a realização dessa função e apresentam numerosas dúvidas e dificuldades em relação a esse
tipo de 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
semanais, na sala de espera do ambulatório de neurocognição do Serviço de Neurologia HU/UFJF, e reuniões
mensais, que contarão com estratégias audiovisuais, como banner, panfletos e vídeos.
Objetivos: Consultar e realizar avaliação neuropsicológica (se necessária) de pacientes com queixas
cognitivas 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);
aplicação de um questionário para a avaliação do conhecimento dos acompanhantes a respeito do cuidado
com objetivo de se conhecer suas principais dúvidas e dificuldades e treinamento de cuidadores sobre rotina,
alimentação, canais de comunicação com o paciente, direitos e deveres dos cuidadores por meio de palestras
com linguagem acessível para o público-leigo, sendo estas acompanhadas de recursos audiovisuais.
Público-alvo: Cuidadores e pacientes com doenças neurodegenerativas que frequentam o Serviço de
Neurologia do HU/UFJF.
Local de realização: Sala de espera do Ambulatório de Neurocognição do HU/UFJF e Auditório Professor
Gilson Salomão do HU/UFJF – unidade Santa Catarina.
Horário de execução: As salas de espera serão realizadas toda terça-feira, semanalmente, de 7h às 12h. As
reuniões mensais ocorrerão de 8h às 12h de acordo com as datas disponíveis no auditório supracitado.
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PENSAR E FAZER ARTE NA ESCOLA: PROJETOS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Olga Maria Botelho Egas

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O Projeto de Extensão: PENSAR E FAZER ARTE NA ESCOLA: PROJETOS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
DE PROFESSORES é uma parceria entre o Instituto Arte na Escola, sediado em São Paulo e a Universidade
Federal de Juiz de Fora tendo como propulsor as ações de extensão e pesquisa do MIRADA – Grupo de
Estudos e Pesquisa em Visualidades, Interculturalidade e Formação Docente, locado na Faculdade de
Educação da UFJF. A partir de instrumentos produzidos pelo Instituto que subsidiam o professor em sala de
aula como o acervo de 162 documentários da DVDteca Arte na Escola e o kit arte br o projeto propõe
conversações sobre Arte e Educação, para fazer nascer novas ideias e proposições pedagógicas como
acesso e empréstimo deste material para toda a comunidade atendida pela universidade. Os encontros
pretendem apresentar e discutir propostas contemporâneas para o ensino da Arte, contemplando o fazer, o
apreciar e o refletir sobre Arte, como produto cultural e histórico. Encontros quinzenais, em horário e local a
definir para professores da educação básica das redes públicas e particulares de Juiz de Fora, alunos dos
cursos de Pedagogia e Licenciatura em Arte e comunidade em geral.
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INICIAÇÃO ÀS ARTES CIRCENSES

Adriane Silva Tomaz

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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.
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Triagem de Pacientes para o Diagnóstico e Acompanhamento de Imunodeficiências Primárias

Patricia Cristina Gomes Pinto

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

E de grande importância o diagnóstico e acompanhamento de crianças e adolescentes com suspeita ou
portadoras de imunodeficiências primarias (IDP) a fim de instituir a promoção e prevenção de saúde e
reabilitação em tempo oportuno. Além disso, muitas doenças habituais se confundem com o quadro das IDPs
cuja prevalência pode estar em torno de 1:2000 indivíduos. Assim é que se objetiva com este projeto de
extensão universitária a realização da triagem de IDPs em crianças e adolescentes, acompanhamento e
realização de diagnósticos de IDP e os diferenciais de outras doenças habituais na pratica clínica. Neste
contexto, há de se reiterar os sinais de alerta para a triagem de IDP para alunos e residentes do HU/UFJF,
divulgar o ambulatório no âmbito da cidade de Juiz de Fora e região para encaminhamento das crianças e
adolescentes. Este projeto de extensão que beneficia a comunidade, traz benefícios para os alunos como
futuros médicos que poderão contribuir para diagnostico de IDP e doenças habituais na medicina geral. Este
fato beneficia muito o próprio paciente envolvido, já que outros centros de investigação e acompanhamento se
encontram distantes da cidade de Juiz de Fora.
Local de atendimento: Unidade HU Dom Bosco
Segunda-feira de 8 as 13h, sala 4 ou 10.
Responsável: professora Patricia Cristina Gomes Pinto
40095337
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A efetividade da terapia cognitivo comportamental de grupo em pacientes com fobia social:pesquisa e
extensão

Lelio Moura Lourenco

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O transtorno de ansiedade social, também chamado de fobia social, é o terceiro problema de saúde mental
mais comum, depois da depressão e o abuso de álcool. A idade média de início do transtorno, de acordo com
o DSM 5 é entre 8 e 15 anos.O TAS tem como característica o medo excessivo que o sujeito tem frente a
situações sociais. Isso acarreta na inviabilização de tarefas do cotidiano, como comer em público, falar ao
telefone, apresentar trabalhos e seminários e até mesmo pegar ônibus, por exemplo. Sendo assim, o
indivíduo pode ter dificuldades de desempenho, observação e/ou de interação.Na atualidade as abordagens
terapêuticas empiricamente testadas e reconhecidas como eficazes no tratamento da ansiedade social são a
farmacoterapia, a terapia cognitivo-comportamental individual (TCCI) e em grupo (TCCG). Dentre estas três
modalidades a TCCG tem ganhado espaço nos serviços de saúde público e privado, já que, além de eficaz,
consegue atender a um número maior de pacientes em um curto espaço de tempo, se comparado com a
TCCI, por um ou dois terapeutas. O Núcleo de Estudos em Violência e Ansiedade Social da Universidade
Federal de Juiz de Fora tem desenvolvido o projeto “Grupo de Tímidos”, com objetivo de proporcionar
intervenção terapêutica baseada na terapia cognitivo comportamental de grupo para adultos ansiosos sociais.
O protocolo de tratamento utilizado pelo grupo conta com psicoeducação, reestruturação cognitiva, técnicas
de exposição, relaxamentos e treino de habilidades sociais, são realizadas 12 sessões presenciais,
conduzidas por três terapeutas e com duração de aproximadamente 90 minutos cada
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Competição esportiva: espaço voltado para o desenvolvimento sociocultural de jovens e adolescentes

Fabrício Teixeira Barbosa

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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.
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TRIAGEM NUTRICIONAL, AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO ALIMENTAR  E ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-UFJF /EBSERH

Maria Amelia Ribeiro Elias

DIRECAO ADM. HOSPITAL UNIVERSITARIO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Resumo

A manutenção do estado nutricional é importante para a preservação e a recuperação da saúde. Ainda assim,
a desnutrição hospitalar é um evento prevalente na atualidade, contribuindo para o aumento da
morbimortalidade, tempo e do custo com a hospitalização, e para a piora na qualidade de vida. Portanto, o
objetivo do presente projeto é criar um projeto de extensão em triagem nutricional e avaliação da aceitação
alimentar de pacientes internados no Hospital Universitário-UFJF/EBSERH.O projeto consiste em realizar
triagem nutricional de todos os pacientes admitidos no hospital, nas últimas 24 horas, por meio do protocolo
NRS-2002. O paciente em risco nutricional deverá ser encaminhado para a avaliação do estado nutricional e
planejamento e início da Terapia Nutricional, caso seja necessária. A avaliação do consumo alimentar deverá
ser iniciada a partir do dia seguinte à realização da triagem nutricional. O acompanhamento da adequação
alimentar será diário, por meio de protocolo pré-estabelecido pelo Serviço de Nutrição Clínica do HU/UFJF-
EBSERH. Os beneficiários do presente projeto serão pacientes admitidos nas enfermarias de clínica médica,
clínica cirúrgica e pediatria do Hospital Universitário (HU)-UFJF/EBSERH. Espera-se atender durante o
projeto 1.200 pacientes. O projeto será executado diariamente, durante o período da manhã e/ou tarde.
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Informação e educação sobre doenças neurológicas pelo site de Neurologia da Universidade Federal de Juiz
de Fora

Thiago Cardoso Vale

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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: Manter 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.

Contatos:
Prof. Thiago Cardoso Vale
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Medicina
Departamento de Clínica Médica
Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, S/n - Martelos
Juiz de Fora - MG, 36036-330
Telefone: (32) 2102-3829
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Desenvolvimento de uma rede de mobilização social para o combate à dengue através do uso de
conhecimento produzido sobre a doença no território

Thiago Vinicius Avila

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A dengue é considerada uma doença negligenciada e afeta cerca de 400 milhões de pessoas a cada ano nas
regiões mais pobres do mundo. Estima-se que os números de casos estejam em constante crescimento em
decorrência da descontrolada propagação do mosquito “Aedes aegypti”, principal vetor da doença.  A dengue
pode ser fatal ao evoluir para suas formas mais graves, culminando na depressão respiratória, insuficiência
hepática e choque.  O controle do vetor é fundamental para a diminuição do número de infecções e óbitos.
Entretanto, políticas de prevenção e controle com foco no combate ao vetor e no desenvolvimento de ações
educativas têm sido adotadas sem sucesso pleno que se objetivaria na queda do Levantamento de Índice
Rápido do “Aedes Aegypti” (LIRAa) e do número de casos graves. O objetivo deste projeto é implementar um
programa ativo para o combate à dengue, concretizado através de uma rede de mobilização social, incluindo
as equipes de saúde e os atores locais. Para o êxito da rede, a produção de conhecimento sobre a doença no
território é de fundamental importância. Evidências sugerem que o envelhecimento possa participar
ativamente da má evolução da dengue. Desde as primeiras edições do manual de manejo clínico do paciente
com dengue, o Ministério da saúde tem atribuído como fatores de risco para a mau prognóstico da doença, a
presença de doenças crônico-degenerativas, como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, doenças
inflamatórias crônicas e condições como as dislipidemias. Além disso, os efeitos dos fármacos utilizados para
prevenção e tratamento dessas doenças sobre a evolução da dengue não são totalmente elucidados. O
conhecimento sobre a relação entre esses fatores e a evolução da dengue poderá direcionar as práticas da
rede de mobilização social para o controle da doença e de novos casos graves. Essa estratégia assume que o
conhecimento produzido localmente através da identificação de problemas direciona soluções para o território
em questão.
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Voleibol UFJF: da iniciação ao treinamento

Mauricio Gattas Bara Filho

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

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 iniciação de crianças ao esporte, principalmente ao voleibol devido a sua especificidade. Este
campo precisa ser melhor preenchido e a UFJF que desenvolve o projeto desde 2007. Neste sentido, os
objetivos do projeto são: a) estruturar processos de iniciação ao voleibol para crianças de 10 a 14 anos de
ambos os sexos de escolas públicas; b) possibilitar a realização de pesquisas científicas no tema do esporte e
voleibol e c) Auxiliar na formação de recursos humanos em diferentes áreas das Ciências do Esporte. A
metodologia utilizadas será a estruturação de turmas de iniciação ao voleibol de 10 a 14 anos  que realizarão
suas atividades de treinamento técnico, tático e físico . O público alvo serão crianças de 10 a 14  anos de
idade e as atividades serão realizadas dentro de Escolas Públicas.
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Educação Financeira e empreendedorismo no ensino médio

Fabricio Pereira Soares

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

A Faculdade de Administração e Contábeis (FACC) entende que a Educação Superior deve preparar o aluno
para o exercício da cidadania e do pensamento crítico, assumindo as suas responsabilidades sociais e
profissionais de forma competente. Nesse sentido, a proposta aqui apresentada é de se realizar oficinas com
o intuito de se levar conteúdos de educação financeira e empreendedorismo para alunos de ensino médio de
escolas públicas de Juiz de Fora. Para isso, o projeto contará com bolsistas graduandos nos cursos de
Administração e Ciências Contábeis, bem como voluntários matriculados no ensino médio em escolas da
cidade. A intenção é levar aos estudantes das escolas públicas conceitos de planejamento financeiro pessoal
e empreendedorismo, de forma a capacitá-los para um melhor controle de suas finanças, o que pode ser
fundamental como suporte ao desenvolvimento de atividades empreendedoras por eles.
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Desafios da Extensão: tecendo interlocuções sobre as relações entre saúde mental e trabalho.

Andreia Aparecida De Miranda Ramos

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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Avaliação neuropsicológica de idosos residentes em instituição de longa permanência

Francis Ricardo Dos Reis Justi

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Uma parte crucial na coleta de informações e diagnóstico de idosos é a avaliação neuropsicológica. Este
projeto de extensão da UFJF tem como objetivo oferecer avaliação neuropsicológica aos idosos residentes na
Fundação Espírita João de Freitas (FEJOF), auxiliando no diagnóstico precoce e permitindo encaminhamento
a setores de saúde e/ou a indicação de estimulação e reabilitação cognitiva individuais ou em grupo. Serão
realizadas oficinas de estimulação e programas de reabilitação neuropsicológica para os residentes bem
como palestras e grupos de discussão com os voluntários e funcionários da instituição sobre o
envelhecimento saudável e patológico. As avaliações, atendimentos psicológicos e palestras serão realizados
no período de agosto de 2018 a dezembro e 2019.
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CALOURO SOLIDÁRIO

Ivana Lúcia Damásio Moutinho

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto busca sensibilizar os ingressantes da Faculdade de Medicina da UFJF quanto às questões sociais e
incentivá-los a praticar a solidariedade, ao mesmo tempo em que substitui o temível modelo de trotes
violentos, ainda comuns na sociedade universitária brasileira. A arrecadação de donativos alimentares, de
limpeza, vestuário, higiene pessoal, livros e brinquedos, além do estímulo às doações de sangue e medula
óssea, permite aos calouros afastarem-se da violência e constrangimento que, no passado, caracterizavam
sua chegada à Universidade.
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Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), cognição e humor

Marcelo Maroco Cruzeiro

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é a doença mais
comum do neurônio motor, sendo uma doença neurodegenerativa progressiva e fatal
caracterizada pela degeneração dos neurônios motores localizados no córtex, tronco
cerebral e medula espinhal¹. A etiologia é complexa e multifatorial, sendo geralmente
esporádica (90%), mas pode ser familiar (5 a 10%) com herança autossômica dominante
(gene que codifica a enzima superóxido-dismutase [SOD1]).² Os indivíduos do sexo
masculino são mais afetados do que os do feminino em uma proporção de 2:1 e os brancos
são mais acometidos do que os negros também. A idade média de início é 50 anos, sendo
que 50% sobrevivem por três anos, e 28%, por mais de cinco anos. Os sinais e sintomas
resultantes da degeneração motoneuronal, geram fraqueza e atrofia, fasciculações e
cãibras musculares, causando também espasticidade, disartria, disfagia e labilidade
emocional. Indiretamente estes sinais podem resultar também em distúrbios psicológicos.³ ,4
Estudos de Roos e colaboradores, indicam que pacientes com ELA possuem chances
maiores de apresentar diagnóstico de depressão e uso de antidepressivos em comparação
com controles 5 . Outros estudos evidenciam a elevada prevalência de depressão e
ansiedade nos pacientes com ELA e a íntima relação entre os mesmos.Já os sintomas
cognitivos da ELA são geralmente mudanças na personalidade, memória de trabalho,
comportamento (irritabilidade, desinibição, depressão, apatia e agitação), linguagem
(lentificação do discurso, disartria, neologismos, ecolália, parafasias semânticas, anomia) e
disfunção executiva (diminuição da fluência verbal). 6 Há evidências de comprometimento
cognitivo em cerca de 50% e 10-15% cumprem critérios para demência frontotemporal.
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O ensino das artes marciais como contribuição para a formação humana

Eliete Do Carmo Garcia Verbena E Faria

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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 teórico-práticas 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 participantes referente às artes marciais. Ao
longo do ano, são realizados eventos como cerimônia de graduação dos alunos, aulas públicas, visita a
espaços de artes marciais e apresentação festiva, no sentido de compartilhar os conhecimentos adquiridos
pelas crianças e adolescentes com amigos e familiares e de enriquecer suas experiências.
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Epilepsia: Desconstruindo preconceitos e estigmas sociais

Leopoldo Antônio Pires

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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Juventude e cultura a partir da realidade brasileira

Leonardo Nogueira Alves

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

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.
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Grupo de apoio aos indivíduos com doença de Parkinson e seus cuidadores

Thiago Cardoso Vale

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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: Manutenção de um grupo de apoio aos indivíduos portadores de DP e aos seus cuidadores para
promover ações educativas mensais acerca da doença pelo Serviço de Neurologia da Hospital Universitário
da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF). Metodologia: Serão realizados encontros mensais 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 são atendidos em qualquer serviço da Zona
da Mata Mineira. Local de realização: Anfiteatro Gilson Salomão do Hospital Universitário da UFJF. Horário de
execução: Segunda-Feira, mensalmente, de 16h às 17h.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

MONITORAMENTO DE IMPACTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS

Cezar Henrique Barra Rocha

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

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 medidas com sondas portáteis e coletas serão duas por estação realizadas por alunos de graduação e
pós-graduação da UFJF, posteriormente analisadas nos laboratórios da UFJF ou da CESAMA.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

'ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO NA COMUNIDADE: vigilância e
monitoramento nutricional de idosos na atenção básica em saúde”

Nizia Araujo Vieira Almeida

NUTRIÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Projeto de Extensão ora apresentado refere-se à umas das interfaces da Nutrição no Programa do Núcelo
de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI) “ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO
ATIVO .NA COMUNIDADE: AÇÕES EM SAÚDE DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA PESSOA IDOSA” e
constitui em seu escopo de ações, a investigação e monitoramento das prevalências dos desvios nutricionais,
com ênfase no sobrepeso e nos marcadores do consumo alimentar entre os idosos assistidos pela Estratégia
de Saúde da Família (ESF) em Governador Valadares. O sobrepeso e a inadequação alimentar confirguram-
se como importantes fatores de risco na gênese das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT),que
representam as principais causas de mortalidade entre adultos e idosos. Propõe-se a partir deste
conhecimento,  treinamentos das equipes de saúde da ESF e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
nos territórios de saúde em que sejam verificadas as maiores prevalências de sobrepeso e inadequação
alimentar entre os idosos e  que serão estabelecidas como regiões prioritárias para apoio à estruturação das
ações de alimentação e nutrição nessas unidades de saúde, visando intervenções  nutricionais
contextualizadas à terceira idade, das áreas de abrangência selecionadas.
Palavras-chave: vigilância nutricional, idosos, estado nutricional
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RÁDIO EDUCATIVA POPULAR NO ASSENTAMENTO DÊNIS GONÇALVES-MST

Jose Eugenio De Jesus Cardoso Graudo

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O projeto irá desenvolver atividades de capacitação de moradores e colaboradores do assentamento Dênis
Gonçalves-MST, localizado em Goianá, Zona da Mata mineira, para a criação de uma rádio de cunho
educativo popular, em frequência e potência que não desobedeçam a legislação relativa ao tema, para a
formação de um sistema comunicativo interno ao assentamento, que permita, em sistema de autogestão, a
produção de programas educativos, formativos, culturais, artísticos, voltados para o atendimento dos
interesses da comunidade que ali vive, estuda e trabalha. A iniciativa se justifica pela importância e o potencial
que a radiodifusão possui, com base teórica na educomunicação, metodologia de oficinas e dinâmicas
educomunicativas, contribuirá para a formação do alunado que vier a ser bolsista no projeto, de forma
estreitamente ligada aos projetos pedagógicos dos cursos de Rádio, TV e Internet e de Jornalismo, da
Facom/UFJF, beneficiará cerca de 300 pessoas e deve vir a se constituir em referência para iniciativas de
comunicação em ambientes cooperativos e colaborativos como os criados e mantidos pelo MST – Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
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Atuação estomatológica em pacientes HIV/AIDS em Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil

Sibele Nascimento De Aquino

ODONTOLOGIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma doença que afeta o sistema imunológico levando à
destruição dos glóbulos brancos. A ausência dessas células de defesa faz com que o organismo fique
propenso a infecções oportunistas. Além dessas infecções, os pacientes podem apresentar alguns sinais
imunológicos, dermatológicos, orofaciais, sendo as manifestações orais importantes, estando fortemente
associadas ao HIV. Tais manifestações têm sido consideradas marcadores clínicos relevantes para o
diagnóstico e prognóstico de HIV/AIDS. Cerca de sessenta por cento de pessoas infectadas pelo HIV e oitenta
por cento daquelas com AIDS, apresentam manifestações orais. A alta morbidade causada pela AIDS e sua
associação com doenças bucais revelam a grande importância de pesquisas que correlacionem
manifestações orais à AIDS. Esse projeto de extensão tem como objetivo atuar em um serviço de atendimento
ao paciente HIV/AIDS, identificando e tratando as manifestações orais mais frequentes da doença no Centro
de Referência Especial à Saúde (Crase), que atende pacientes da cidade de Governador Valadares e região.
Objetiva também inserir a odontologia no serviço com intenção de avaliar condições de saúde bucal desses
pacientes para realizar ações preventivas de autocuidado com a saúde bucal bem como encaminhamento aos
atendimentos clínicos na Universidade, considerando que o serviço não possui atendimento odontológico. No
momento de exame bucal com finalidade de avaliação da mucosa, serão avaliadas as condições dentárias e
periodontais desses pacientes bem como presença de lesões em mucosa oral. Serão repassadas instruções
de higiene bucal, de autoexame da mucosa e encaminhamento para tratamento nas clínicas de Odontologia
da UFJF Campus GV em caso de necessidade de tratamento e para realização de biópsias e exame
histopatológico. Serão realizadas atividades de capacitação à equipe do serviço quanto às manifestações
bucais da doença e suas implicações. Essas ações ocorrerão em horários e dias que sejam viáveis ao
atendimento de rotina dos pacientes. As ações decorrentes desse projeto levarão a um maior reconhecimento
das doenças bucais em indivíduos com HIV/AIDS, para a equipe do serviço e para o paciente bem como
ações preventivas relacionadas à saúde bucal desses pacientes.
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Português como língua estrangeira para a comunidade de Juiz de Fora - ano 2

Denise Barros Weiss

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

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 2018. Local: Faculdade de Letras. Turmas de no mínimo  cinco a no máximo quinze alunos. Para
maiores informações, entre em contato com a professora Denise Weiss no endereço eletrônico
portuguesestrangeirosufjf@gmail.com
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Conscientização e prevenção do neurotrauma entre alunos do ensino fundamental e médio da cidade de Juiz
de Fora (MG)

Marco Antonio Riccio

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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Educação Financeira, Empreendedorismo e Investimentos

Marco Aurelio Kistemann Junior

DEPTO DE MATEMATICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Neste projeto de extensão pretende-se apresentar as potencialidades da Educação Financeira, do
Empreendedorismo e dos Investimentos a médio e longo prazo. Pretende-se ainda possibilitar aos
participantes criar suas formas de planejamento financeiro e controle e previsão de gastos e possibilidades de
investimentos distintos da Poupança. 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, aos sábados 8h às 12h, no Departamento de Matemática.
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Memória Ferroviária

Marcos Olender

DEPTO DE HISTORIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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.
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DIVERSE – Observatório da Diversidade Sexual e de Gênero: Políticas, Direitos e Saúde LGBT

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

O DIVERSE é um projeto de extensão que tem por objetivo criar um grupo de estudos, pesquisas e extensão
em diversidade sexual e de gênero, saúde e direitos humanos. Propõe-se a problematizar e interseccionar
esses temas, bem como de construir um espaço plural de articulação entre atores sociais, do ativismo LGBT,
da saúde, da rede de proteção social e dos direitos humanos para potencializar as ações existentes e elaborar
projetos coletivos baseados em estudos e pesquisas acerca da situação de violação de direitos,
vulnerabilidades de saúde de LGBT, prevenção das violências LGBTfóbicas e promoção e garantia de saúde
e de direitos LGBT.
Objetiva-se também a promover atividades de levantamento e disseminação de informações, bem como de
produção de conhecimentos sobre da saúde LGBT, bem como promover formação e capacitação em saúde e
direitos LGBT, através de diversas atividades de extensão, grupo de estudos, pesquisas e de materiais
didático-educativos voltados para esses temas e em particular para a Politica Nacional de Saúde Integral
LGBT (PNSI-LGBT) e suas interfaces, com a saúde mental, drogas, violência etc, tendo em vista a lacuna
teórica e assistencial em se tratando desses e tantos outros temas e conexões.
O DIVERSE atua em rede rizomática que consiste na congregação e na tessitura de uma teia de relações e
fluxos, pessoas, grupos, coletivos, movimentos e instituições, com atuação, em particular, na e para a saúde e
direitos LGBT, promovendo encontros ou participando desses em um determinado território de aglutinação de
LGBT, promovendo a aproximação de serviços e articulando redes de proteção à comunidade LGBT,
buscando atendimentos específicos para vítimas de discriminação e violência com base na orientação sexual
e/ou identidade de gênero, bem como no acesso aos serviços de saúde.
O DIVERSE é constituído por meio de parcerias em rede e funciona como articulador e propulsor de uma rede
de proteção e garantia de direitos à população LGBT, em particular, com foco na saúde, na perspectiva de
construir um Polo de Cidadania LGBT, como um espaço plural de acolhimento e aglutinação dessa população
e parceiros, para promover orientações diversas, debates, formação e pesquisas.
O projeto visa fortalecer o público LGBT e envolvê-los sobre o tema da política de saúde LGBT, buscando
conciliar formação-pesquisa-intervenção para a atuação e intervenção na gestão e esfera públicas com um
processo de diagnóstico quali-quantitativo sobre a situação dos direitos humanos em saúde LGBT. Esse
diagnóstico objetiva apontar violações destes direitos no cotidiano, avaliar o impacto local das políticas
públicas e identificar possíveis alternativas locais.
As atividades de extensão focam-se em 3 eixos-intervenções: Coletivo-Demanda;  Políticas-Ações Públicas e
Encontro-Rede: Polo de Cidadania LGBT.
Nosso público-alvo são LGBT, profissionais da saúde e da rede de proteção social e de direitos humanos e
estudantes da UFJF interessados no tema da saúde e direitos LGBT.
O DIVERSE está localizado na Faculdade de Serviço Social da UFJF
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Oficina O Ambiente do Idoso

Emmanuel Sa Resende Pedroso

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O envelhecimento populacional verificado nas últimas décadas no Brasil e no mundo é caracterizado, dentre
outros fatores, pelo aumento do número de idosos nas cidades e pela demanda crescente dessa parcela da
população por moradia. Diante desse quadro, tanto os edifícios quanto o espaço urbano devem estar
preparados para atender às demandas da pessoa idosa. Entretanto, dentre os vários desafios ainda
existentes no caminho da necessária correspondência entre as demandas da velhice e o aparato destinado a
esse público no contexto brasileiro, a sensibilização e a conscientização da população idosa possuem grande
importância. A ciência do idoso acerca das possibilidades de auxílio do ambiente no desempenho de suas
atividades e na manutenção de seu enlace afetivo com a sua casa e a sua cidade, constitui um passo
fundamental em direção à preservação de sua autonomia e independência junto ao meio, aspectos essenciais
à sua qualidade de vida. Assim, o presente projeto aborda tal ação aplicada ao contexto da cidade de Juiz de
Fora, Minas Gerais, Brasil, ao possuir como objetivo geral a realização de uma reflexão sobre a casa e a
cidade acessíveis ao idoso e por ele apropriadas, junto a grupos de idosos. Para tanto, a metodologia engloba
além da técnica da documentação indireta de maneira a proporcionar uma revisão bibliográfica acerca de
temas como terceira idade, ambiente, casa, cidade, acessibilidade e apropriação, a adoção de dinâmicas a
serem empregadas com os idosos participantes focalizadas nos pontos estudados. Por meio, pois, da
realização da oficina aqui proposta, espera-se a concretização de uma relevante contribuição social para
idosos juiz-foranos evidenciada em debates e questões relacionadas ao ambiente adequado às suas
necessidades e expectativas.
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Projeto de Extensão em Educação e Saúde Socioambiental (PEESSA)

Marilia Martins Bandeira

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A falta de conhecimento sobre o cuidado e tratamento do lixo é marcante e preocupante em Governador
Valadares. Existe na cidade a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva
(ASCANAVI), contudo, a sua capacidade de ação é limitada por diversos fatores. Neste sentido, a divulgação
e promoção de ações educativas sobre este tema pode auxiliar a comunidade a tratar melhor o problema do
tratamento do lixo. Assim, o objetivo deste projeto é divulgar iniciativas, compartilhar e produzir materiais com
conteúdo de educação e saúde sócioambiental de fácil compreensão e circulação. Serão realizadas
campanhas de educação em saúde socioambiental no formato de postagens em mídias sociais online e
divulgação de notícias, projetos e iniciativas relacionados ao tema, direcionado para os moradores de
Governador Valadares. Além do acesso a informação para a população em geral, o projeto permite ao
discente participante atualizar-se sobre as iniciativas em educação e saúde socioambiental e capacitar-se a
trabalhar com mídias e redes sociais digitais. Serão utilizados como indicadores de acompanhamento o
número de visualizações, curtidas, compartilhamentos e seguidores dos conteúdos gerados.
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Projeto SEAPE- Serviço de Atendimento e Consultoria em Psicologia Escolar/Educacional

Marisa Cosenza Rodrigues

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O Projeto SEAPE - Serviço de Atendimento e Consuloria 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 clínico e 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. Abrange a atuação do psicólogo
escolar/educacional desde a educação infantil ao ensino médio e, eventualmente, ensino superior e alunos do
EJA (Educação de Jovens e Adultos)
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Educação Física e cultura corporal: reflexões sobre o trabalho educativo

Leonardo Docena Pina

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Vinculado ao Grupo de Estudos sobre Pedagogia histórico-crítica e Educação Física (GEPHCEF), o projeto de
extensão "Educação Física e cultura corporal:
reflexões sobre o Trabalho Educativo" visa divulgar a pedagogia histórico-crítica como referência para o
trabalho educativo na
Educação Física. Com efeito, busca-se: (1) estudar os fundamentos da pedagogia histórico-crítica e da
abordagem crítico-superadora; (2) estudar os conteúdos da cultura
corporal a serem trabalhados na Educação Básica; (3) divulgar, discutir e construir planejamentos de ensino
fundamentados na pedagogia histórico-crítica com os
diferentes conteúdos que integram a cultura corporal, como esportes, lutas, danças, ginásticas, práticas
corporais circenses e jogos e brincadeiras. Para
tanto, o referido projeto prevê oferecimento de cursos de formação focando não só a pedagogia histórico-
crítica e a abordagem crítico-superadora, como também a discussão coletiva sobre planejamentos de trabalho
educativo para a educação Básica no campo da cultura corporal.
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Pilates de solo aplicado à terceira idade

Alexandre Wesley Carvalho Barbosa

FISIOTERAPIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A atividade física na terceira idade é um fator essencial para a manutenção da funcionalidade nas atividades
cotidianas. Adicionalmente, o exercício físico orientado protege o idoso contra estados disfuncionais de
dependência física pós-episódios de queda, podendo resultar em isolamento social e depressão. Apesar dos
comprovados benefícios do exercício à saúde do idoso, ainda há resistência para a aderência a um programa
de condicionamento físico orientado. Neste sentido, o método Pilates oferece alternativa interessante no
manejo de idosos, pois oferece um sistema integrado de controle do movimento, com foco em exercícios
amplos e de grandes grupos musculares. Associa-se o benefício da respiração controlada, com geração de
melhor ativação muscular. O presente projeto se propõe a intervir com exercícios em grupo baseados no
método Pilates, de forma orientada e devidamente controlada, visando aumentar o nível de aderência ao
exercício e a prevenção de estados funcionais deficitários no grupo em questão.
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INTEGRACAO: SABER E FAZER A PROMOCAO DE SAUDE

Danielle Teles Da Cruz

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto visa 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.
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Intervenções psicológicas via internet para pacientes com Ansiedade Social

Lelio Moura Lourenco

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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.
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Perspectivas Metodológicas do Esporte na Escola

Flavio Garcia De Oliveira

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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 do primeiro segmento
fundamental, as aulas acontecerão ao final do turno da tarde e início do turno da noite. Para as faixas do
segundo segmento e ensino médio, acontecerão ao final do turno da manhã 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 prática, ou seja, procuraremos utilizar a ferramenta do esporte para contribuir na formação de um
cidadão disciplinado e consciente das responsabilidades pessoais e coletivas.
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Rastreio da Doença Renal Crônica na Comunidade

Marcia Regina Gianotti Franco

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O projeto "Rastreio da Doença Renal Crônica (DRC) será um projeto de extensão da Universidade Federal de
Juiz de Fora, executado pelos alunos da Liga Acadêmica Pré-Renal. Por ser a Liga composta por alunos de
diversos cursos, pretendemos oferecer um atendimento interdisciplinar aos usuários da UBS Teixeiras.
Pretendemos selecionar os usuários acima de 18 anos diabéticos, hipertensos e os idosos e posteriormente
fazer uma abordagem visando informá-los sobre a importância da prevenção da DRC, identificando os
maiores fatores de risco, e orientando-os a atenuá-los ou, eventualmente, evitá-los. Durante esse contato
inicial, se o usuário concordar, faremos exame de urina (EAS) e, se necessário, glicemia capilar. Esse
trabalho será desenvolvido por oito componentes da Liga, nos horários de funcionamento da UBS, abordando
os usuários em seus dias de consultas de rotina, seja no período da manhã ou da tarde, evitando assim
qualquer transtorno.
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Doenças crônicas não transmissíveis: você sabe o que é e como se cuidar?

Danielle Maria De Oliveira Aragao

DEPTO BIOQUIMICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

O projeto de extensão denominado “Doenças crônicas não transmissíveis, você sabe o que é e como se
cuidar?”, foi desenvolvido no Departamento de Bioquímica da UFJF e contou com alunos do curso de
Fisioterapia. Seu principal objetivo foi promover a saúde como forma de garantir qualidade de vida aos alunos
participantes atendidos pelo projeto, aliando ciência e extensão na área de educação social. O projeto foi
desenvolvido com alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Sebastião Patrus de Souza,
em Juiz de Fora, MG. Diante dos resultados positivos de intervenção, a própria escola solicitou que o projeto
fosse continuado no ano de 2018.
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.
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Triagem auditiva no idoso do município de Juiz de Fora

Leticia Raquel Baraky Vasconcelos

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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GARRA

Ivana Lúcia Damásio Moutinho

DEPTO MATERNO INFANTIL /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O GARRA é uma jornada através das lacunas na educação básica brasileira em busca de uma maior inclusão
no ensino superior público. Tal ensino,  excludente e elitista, torna-se inalcançável para a maior parte dos
egressos do ensino básico público e 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 oportunidades para essas pessoas, auxiliando-as a competir de uma maneira mais justa com aqueles
que tiveram um ensino de qualidade. Para esse intuito, o projeto fornecerá aulas das competências exigidas
pelo Exame do Ensino Médio, de segunda à sexta, em horários noturnos, para que atendam o maior número
possível de solicitações. 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 como indivíduo do aluno, e dos acadêmicos envolvidos no projeto. Acredita-se que o
aprendizado não será restrito aos alunos do projeto, mas sim a todos 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.
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AMBIENTES DA INFÂNCIA E FORMAÇÃO DOCENTE NA CRECHE

Ana Rosa Costa Picanco Moreira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

Este projeto objetiva criar contextos de reflexão coletiva e crítica com as professoras e coordenadoras de
duas creches municipais de Juiz de Fora. Adota a abordagem histórico-cultural, pautada no pensamento de
Vigotski acerca do desenvolvimento cultural dos indivíduos. Destaca a organização espacial como temática
problematizada na formação em serviço das professoras e coordenadoras 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
docente. As professoras, junto com as crianças, precisa planejar e organizar os ambientes 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) e dá continuidade a ações desenvolvidas em creches municipais de Juiz
de Fora, desde 2015, voltadas para a reflexão crítica da organização dos espaços e sua transformação. No
presente projeto, as ações de formação continuada das professoras serão desenvolvidas mensalmente a
partir da realização de oficinas e encontros reflexivos. Acreditamos que tais ações poderão contribuir
significativamente para a reflexão teórico-prática do trabalho pedagógico na creche, tanto pelas professoras e
coordenadoras quanto pelas estudantes do curso de pedagogia envolvidas no projeto, fortalecendo o
intercâmbio entre universidade e creche por meio de um processo dialógico.
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Observatório do Orçamento Público de Governador Valadares

Eder Marques De Azevedo

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto de extensão “Observatório do Orçamento Público de Governador Valadares”, sediado na Av. Dr.
Raimundo Rezende, 330 - Centro, Gov. Valadares - MG, 35012-140, tem como escopo articular professores e
estudantes da UFJF com a sociedade civil valadarense de forma a constituir um espaço de referência para
observação, estudo, reflexão e participação no processo orçamentário municipal, com atendimentos nas
dependências do Campus ou in locu. Dentre os seus objetivos, encontra-se a promoção da capacitação
mútua entre atores universitários e não universitários, visando a atuação da coletividade na elaboração e
fiscalização do orçamento municipal. A partir de cursos de qualificação, oficinas, debates e reflexões sobre o
orçamento público e da apuração das necessidades da comunidade valadarense vocalizadas em arenas
públicas como os conselhos vinculados à área socioassistencial municipal – palcos discursivos e deliberativos
necessários ao controle fiscal e à elaboração de políticas públicas –, buscar-se-á ampliar o grau de
participação popular nos processos políticos que permeiam o orçamento da gestão valadarense, colaborando
na composição da agenda pública local. Para tanto, a oferta de suporte técnico jurídico-contábil e a
capacitação do público alvo (agentes sociais, como os conselheiros municipais pertencentes a instâncias
democráticas participativas revela-se como intervenção de elevado grau de importância para o aprimoramento
da accountability societal, aumentando a influência desses setores sociais na discussão sobre as políticas
públicas e na gestão dos recursos municipais.
Contatos
observatoriogv@gmail.com
(33) 3301-1000, Ramal 1950
(33) 99944-2912
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Psicologia do Trabalho: promoção de saúde e bem estar

Edelvais Keller

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O projeto de extensão “Psicologia do Trabalho: promoção de saúde e bem estar”, tem como objetivo ofertar
atividades vivenciais e de reflexão em oficinas para a redução do stress por meio de exercício em Atenção
Plena, para trabalhadores em geral de todos os níveis hierárquicos e em especial para os que lidam com
pessoas adoecidas ou com problemas, utilizando também o aporte teórico e prático da Psicologia do
Trabalho, que prima pela saúde e bem estar do trabalhador. O projeto de extensão se justifica devido ao
aumento dos níveis de stress em trabalhadores e aumento dos transtornos mentais e comportamentais que
também elevam as taxas de afastamento do trabalho por incapacidade laboral temporária ou permanente.
Primeiramente, pretende-se realizar um breve diagnóstico das condições psicológicas, presença de sintomas
de stress, aspectos da saúde geral e ocupacional dos trabalhadores da instituição parceira, por meio de
entrevistas individuais, que seguirão um roteiro semiestruturado. Após a análise dos dados e de acordo com
os mesmos, será elaborado um "Programa para a Redução de Stress com base na Atenção Plena" com 6 a 8
oficinas em pequenos grupos, semanais ou quinzenais de uma hora e meia de duração, cada, dentro da
jornada de trabalho, de acordo com a disponibilidade dos trabalhadores e da instituição. As atividades dos
encontros poderão ser realizadas na própria instituição parceira ou na sala de dinâmica de grupo do Instituto
de Ciências Humanas da UFJF. As oficinas do programa envolvem estudo dos stress e da Atenção Plena e
contém uma parte prática de  exercícios vivenciais em grupo, de Atenção Plena - "Mindfulness”,  com foco na
redução do stress. Caso a instituição já tenha um diagnóstico levantado anteriormente, o programa poderá ser
desenvolvido para um grupo ou setor específico que apresente demandas para a redução de stress. Os
resultados e efeitos de tais técnicas serão avaliados no final do programa, convidando os participantes a
relatarem suas impressões e avaliarem formalmente as oficinas e os efeitos das mesmas em sua saúde. Um
relatório final será elaborado para apresentação dos resultados para a PROEX - UFJF e para os gestores e
profissionais especialistas da instituição parceira.
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FUTEBOL UFJF

Marcelo De Oliveira Matta

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

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.
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Entendendo o cotidiano do professor na cidade de Juiz de Fora: grupo de reflexão

Lelio Moura Lourenco

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

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.
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APROFUNDAMENTO NAS ARTES CIRCENSES

Adriane Silva Tomaz

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Esse projeto, oferece a oportunidade de aprofundamento do estudo as artes circenses para crianças,
adolescentes e adultos. São oferecidas duas aulas semanais para cada turma de segunda à sexta feira nos
turnos da manhã, 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.
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Tecnologia e Neurologia alinhadas para a promoção de educação através de vídeos animados

Thiago Cardoso Vale

DEPTO DE CLINICA MEDICA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

Fundamentação teórica: As doenças neurológicas como o acidente vascular encefálico, doença de Parkinson,
esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, cefaleia e epilepsias, determinam uma carga global grande e
crescente no sistema de saúde devido a sua alta prevalência e impacto na morbimortalidade. Orientação e
educação em todos os estágios das diversas doenças neurológicas é fundamental para que tenhamos
diagnósticos mais precoces e instituição de tratamento mais eficazes, com redução das chances de sequela.
Dentre os instrumentos utilizados para a promoção de educação em saúde, destaca-se o vídeo educativo, que
foi metodologia escolhida no presente projeto. Objetivos: Promover ações educativas e de conscientização
para  indivíduos com doenças neurológicas e seus cuidadores, através de vídeos educativos elaborados pelo
Serviço de Neurologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF).
Metodologia: Serão gravados e editados vídeos educativos, utilizando versões gratuitas de programas como
PowToon e Animaker, primando por uma linguagem acessível ao paciente e seu cuidador, sobre as doenças
neurológicas mais prevalentes nos ambulatórios do Serviço de Neurologia do HU/UFJF, com sua divulgação
através do site de Neurologia da UFJF (http://www.ufjf.br/neurologia/), twitter e facebook e nas salas de
espera dos ambulatórios de neurologia. Público-alvo: Portadores de doenças neurológicas e seus cuidadores
que frequentam o Serviço de Neurologia do HU/UFJF; estudantes de medicina e de outros cursos da área da
saúde, população em geral usuária de mídias sociais.
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Futsal Feminimo UFJF

Marcelo De Oliveira Matta

DEP DE DESPORTOS-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O projeto de extensão "Futsal Feminino UFJF" destina-se às jovens futebolistas consideradas talentos, com
idades compreendidas entre 9 a 17 anos, com o propósito de estimular o alcance do potencial esportivo,
através da participação de treinamentos e de competições. As atividades serão desenvolvidas em três vezes
por semana, pela manhã e pela tarde, de maneira programada, planejada e sistematizada, nas dependências
da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF.
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Segurança Alimentar: Produção de Hortaliças do Cinturão Verde de Juiz de Fora.

Daniel Sales Pimenta

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Este Projeto pretende dar continuidade a ação iniciada em 2007 com levantamento na Feira da Avenida Brasil
de produtores e consumidores quanto ao risco de contaminações por zoonoses e agrotóxicos das hortaliças.
Em 2017 teve ações aprovadas no edital PROEX tendo sido realizado levantamento do risco dessas
contaminações em 15 produtores de hortaliças na Vila Almeida/Linhares, local de maior concentração de
produtores de hortaliças do cinturão verde da cidade. A presente proposta prevê em amostragem a
sistematização do perfil da produção, do modelo agrícola empregado e da comercialização de hortaliças nas
feiras livres, mercados e CEASA do Município. Pretende reunir os produtores e parceiros externos (SAA/PJF
e EMATER) para avaliação de alternativas que propiciem maior segurança alimentar e preservação do
ambiente no processo de produção. Ações de conscientização quanto a emprego de modelo agrícola mais
agroecológico serão acompanhadas de opções práticas de cultivo com os produtores e divulgação dos
resultados deste levantamento acrescido de discussão agroecológica com os consumidores frequentadores
das feiras livres da cidade.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

DANÇA NA ESCOLA

Adriane Silva Tomaz

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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.
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Uma Intervenção para Tabaco via Aplicativo Móvel Apoiada por Gamificação e Recomendação de Conteúdo

Heder Soares Bernardino

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O tabagismo causa milhões de mortes por ano em todo o mundo. Estima-se que entre um terço a metade dos
fumantes morra de uma doença relacionada ao uso do cigarro e que fumantes vivam em média 10 anos a
menos, comparado com os não fumantes. Portanto, é muito importante estudar meios de intervir para que os
fumantes parem com essa prática. Atualmente, cada vez mais pessoas possuem dispositivos móveis, como
smartphones, e o desenvolvimento de um aplicativo de intervenção pode alcanças muitas delas. O objetivo
desse projeto é aumentar a abrangência da intervenção “Viva Sem Tabaco”
(http://www.vivasemtabaco.com.br) por meio da disponibilização de suas funcionalidades via aplicativo móvel.
Além disso, elementos de jogos (gamificação) e recomendação de conteúdo serão incorporados à plataforma
a fim de aumentar o engajamento e interesse dos usuários.
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CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ASSESSORES NO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Cristina Simoes Bezerra

DEPTO POLIT ACAO SERVICO SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

Projeto de capacitação para assentados da Reforma Agrária e seus assessores em áreas do estado de Minas
Gerais. O projeto está previsto para ser desenvolvido a partir de 3 temáticas específicas, a serem trabalhadas
através de ações de extensão na interface com a pesquisa: 1 - A conjuntura agrária contemporânea em Minas
Gerais e as estratégias de organização das famílias assentadas em áreas de Reforma Agrária; 2 - Acesso a
políticas públicas para áreas de reforma agrária no estado de Minas Gerais, com prévio mapeamento
socioeconômico dos assentamentos no estado; 3 - Estratégias de geração de renda nos assentamentos
atendidos pelo projeto. Todas as ações têm como parceiro o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) no estado de Minas Gerais.
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Equipe de Atletismo UFJF

Jorge Roberto Perrout De Lima

DEP DE FUNDAMENTOS DA EDUCACAO FISICA-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Projeto Equipe de Atletismo UFJF tem como objetivo oferecer treinamento de atletismo a jovens a partir de
13 anos  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 14:30 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.
Coordenador: Prof Jorge Roberto Perrout de Lima
                       Fone 99977-4390
                       E-mail Jorge.perrout@ufjf.edu.br
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Educação comunitária para a conscientização de pacientes do HU – UFJF a respeito de perda auditiva

Leticia Raquel Baraky Vasconcelos

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A perda auditiva é uma condição prevalente na sociedade e está atrelada a diversos fatores, sendo o
tabagismo, a diabetes e a exposição a ruídos os principais deles. Entretanto, campanhas de promoção e
prevenção dessa condição para adultos são quase inexistentes. Assim, esse projeto visa a realização dessas
campanhas por estudantes de Medicina em um ambiente propício no qual se espera encontrar pacientes com
as comorbidades que podem levar à perda auditiva: o ambulatório do HU-UFJF Unidade Dom Bosco. Os
discentes irão realizar apresentações orientando sobre como prevenir a perda auditiva e estimulando os
pacientes a realizarem o seu rastreio.
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Cineclube Lumière e cia

Erika Savernini Lopes

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

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 prédio da FACOM/UFJF. E em parceria com o Polo de Enriquecimento Cultural
da Terceira Idade, às terças ou sextas-feiras (consultar programação), 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/
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portal Educlips Brasil

Erika Savernini Lopes

Dep de Met Aplic e Prat Laboratoriais

FAC DE COMUNICACAO SOCIAL

Resumo

O projeto Educlips Brasil propõe a criação de portal de divulgação de vídeos e podcasts universitários que
tratam de temáticas sociais e culturais pungentes, relacionando-se às pesquisas e atividades intervencionistas
do campo da Mídia-educação e da Educomunicação. Para tanto, promoverá oficina/minicurso de extensão de
formação ou capacitação da equipe e de público externo universitário interessado e concurso cultural nacional
de vídeos e podcasts universitários.
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Química e tecnologia de doce de leite - do artesanal ao industrial

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Dentre os principais produtos lácteos concentrados, o doce de leite é um derivado que apresenta grande
consumo no Brasil e em alguns países sul-americanos. A sua origem é incerta, devido à falta de registros
históricos confiáveis, sendo disputada por países como Chile, Peru, Uruguai e Argentina. O que é possível
afirmar é que o doce de leite teve suas origens em fabricações caseiras, tendo o desenvolvimento da indústria
da sacarose a partir da cana-de-açúcar um papel fundamental no avanço para as produções industriais em
larga escala. O sabor caseiro do doce de leite de Minas Gerais caiu no gosto de paladares estrangeiros. O
Estado já é o maior exportador do produto, seguido por São Paulo e Santa Catarina, de acordo com dados de
2016 do Exportaminas, unidade de comércio exterior do governo. Hoje, a maioria dos empresários são
pequenos fabricantes com uma história bastante semelhante: quase todos começaram produzindo o doce em
tachos, nas cozinhas das fazendas, com o leite de seu próprio rebanho. Assim, considerando o fato que,
transformar o leite em doce de leite é uma forma de agregar valor no desenvolvimento econômico, nos meses
de setembro e dezembro de 2018 e abril, julho, setembro e dezembro de 2019, o departamento de Química e
a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora em parceria com a EPAMIG/Instituto de
Laticínios Cândido Tostes, realizarão 6 cursos práticos (oficinas) sobre a “Química e a tecnologia de doce leite
– do artesanal ao industrial”. Os cursos possuem carga horária de 16 horas, sendo ministrados em 02 (dois)
dias consecutivos na Fábrica Escola de Laticínios (FELCT) do Instituto de Laticínios Cândido Tostes nos
horários de 8:00h – 12:00h e 13:30h – 17:30h. Todos os trabalhos serão conduzidos pelos professores
Rodrigo Stephani (Dept. de Química) e Ítalo Tuler Perrone (Faculdade de Farmácia). Os cursos são
destinados as pessoas (estudantes e profissionais) ligadas às áreas rurais, culinária, gastronomia, tecnologia,
indústria e comércio de alimentos. Serão discutidas às diferentes formas de produção do doce leite, os
equipamentos necessários, soluções de problemas, inovações de produtos e posicionamento de mercado.
Mais informações sobre as inscrições poderão ser obtidas diretamente pelo e-mail fq2021@gmail.com.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO A PACIENTES COM DESORDEM TEMPOROMANDIBULAR-
SERVIÇO ATM

Josemar Parreira Guimaraes

DEPTO DE CLINICA ODONTOLOGICA /ODON

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Resumo

O SERVICO DE DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO A PACIENTES COM DESORDEM
TEMPOROMANDIBULAR- SERVIÇO ATM existe há 26 anos. O Programa realiza atendimento a pacientes
carentes com Desordens Temporomandibulares da cidade de Juiz de Fora e Zona da Mata. Além dos
atendimentos clínicos, os alunos são envolvidos em atividades de iniciação cientifica, discussão de casos
clínicos e participam de grupos de estudo, melhorando sua capacidade de aprendizado e poder de discussão
e conhecimento sobre os diversos aspectos que envolvem as Desordens Temporomandibulares. Os
resultados são altamente positivos
As atividades são desenvolvidas na clínica da Faculdade de Odontologia da UFJF- campus Juiz de Fora às
sextas feiras de 13h30min às 19h30min.
Contato: Tel.: (32) 2102 3857   /   9 9977 2121
                  E-mail: atmjf2@gmail.com
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Clubinho de Históri@s

Lauriana Goncalves De Paiva Guttierrez

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O Projeto de Extensão Clubinho de Históri@s visa corroborar a relevância do Cap. João XXIII/UFJF no
tocante ao desenvolvimento e aplicação de novas abordagens teórico-metodológicas no trabalho pedagógico,
especialmente no tocante à aquisição da leitura, da produção de texto (oral e escrito) no contexto atual.
	Através do projeto iremos possibilitar aos alunos da graduação em Comunicação Social e nas licenciaturas
em Letras e-ou Pedagogia e aos alunos beneficiados pelo projeto de extensão momentos de leitura, escuta e
produção de textos orais pelas crianças no processo de escolarização e partilhá-los e compartilhá-los para
além das paredes da sala de aula e dos muros da escola, através da veiculação no espaço digital,
possibilitando assim com que a leitura, a escrita e os textos orais (mitos, lendas, causos, vivências, narrativas
pessoais e sociais, dentre outros) tenham um sentido para além dos limites das aulas curriculares.
            Serão oferecidas duas turmas trimestrais no espaço do Colégio de Aplicação João XXIII, abrangendo
todos os anos escolares do Ensino Fundamental do C.A. João XXIII, bem como a comunidade de um modo
geral. As aulas que acontecerão nas dependências Colégio de Aplicação João XXIII ocorrem no horário do
extra turno, uma vez por semana nas dependências do C.A.João XXIII.  E em uma instituição da rede
municipal de ensino de Juiz de Fora.
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Desenvolvimento de um sistema web de compartilhamento de informações sobre doação de sangue

Fabricio Martins Mendonca

DEPTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A situação dos bancos de sangue nos hemocentros do Brasil, quase sempre com estoque mínimo ou abaixo
dele, é um problema de longa data e que permanece ainda sem soluções pontuais. Uma solução global para
o problema é complexa e envolve vários setores da sociedade e ações de políticas públicas. Entretanto,
soluções pontuais e específicas podem colaborar para minimizar o problema em algumas localidades. Este
projeto de extensão, de natureza tecnológica, propõe-se a utilizar as potencialidades do uso de sistemas de
informação para uma melhor organização, compartilhamento e agilidade de informações entre doadores e
hemocentros. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de um aplicativo web que possa fornecer um meio de
comunicação mais eficiente entre hemocentros e possíveis doadores, mantendo atualizados doadores  sobre
a situação dos bancos de sangue dos hemocentros e também divulgando campanhas e informações que
possibilitem a novas pessoas se tornarem doadores. Datas possíveis de doação, períodos de campanha e
solicitação para doações em caso de falta de algum tipo sanguíneo nos bancos de sangue são algumas das
informações a serem compartilhadas pelo aplicativo desenvolvido. Como metodologia do projeto, serão
utilizadas técnicas de Engenharia de Software para desenvolvimento deste sistema web, sua disponibilização
para uso em instituições de saúde em Juiz de Fora, tais como: hospitais, unidades de pronto-atendimento e
hemocentros, além de sua disponibilização em lojas virtuais, por exemplo, Play Store, para acesso de
quaisquer usuários. Dessa forma, espera-se que o sistema possa contribuir de alguma forma para aumentar o
número de doações nos hemocentros de Juiz de Fora.
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LADO M

Murilo Ramalho Procopio

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto Lado M é reapresentado, sobretudo em razão do êxito em sua implantação e, decorrente, com as
conexões feitas  novos desafios postos. Tem como escopo articular professores e estudantes da UFJF com
estudantes secundaristas de uma escola pública de Governador Valadares de forma a criar um espaço para
debate e construção de conhecimento, que vise a ressignificação da perspectiva dos sujeitos acerca das
relações desiguais de gênero, através da problematização de situações sociais vivenciadas e trazidas pelos
atores do projeto. A partir da realização de oficinas, rodas de conversa, debates, mostras de cinema,
fotografia e ateliês de construção buscar-se-á ampliar a visão crítica dos secundaristas e facilitar o auto
processo de formação de agente sociais de mudança. No primeiro ano de sua implementação, fez-se uma
investigação reveladora, com aplicação de questionários nas turmas, o que apontou um perfil geral de
estudantes e apresentou elementos específicos sobre as temáticas que envolvem gênero. Além disso,
inseriram-se muitas referências de políticas públicas, com projetos e ações investigadas pela equipe trazendo
novos aportes teóricos e de ações futuras. Passo seguinte agora é traduzir e implementar novas ações
mobilizadoras, fomentar o trabalho a partir de eventos com estudantes, com professores e também com as
famílias. Paralelo, trabalhar melhor habilitação de professores da escola para inserir tais temas e lidar com os
estudantes a partir do perfil identificado e dos fatores apresentados.
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REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS

Ricardo Nogueira Reis

SEC DO COLEGIO DE APLICACAO JOAO XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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.
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Capoeirando no João

Monica Rodrigues Maia De Andrade

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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 8 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. As aulas de
cada turma acontecerão nas dependências Colégio de Aplicação João XXIII, no horário do extra turno, 2
vezes por semana nas dependências do C.A.João XXIII.
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Câncer de Colo de Útero: uma abordagem de conscientização e orientação dos usuários do HU/UFJF.

Luciano Fernandes Loures

DEPTO DE CIRURGIA /MED

FACULDADE DE MEDICINA

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.
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GINÁSTICA DE TRAMPOLIM: UMA OPORTUNIDADE

Roseana Mendes

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

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. E-mail para
contato: roseana.mendes@ufjf.edu.br.
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Mídias audiovisuais como ferramentas para intervenção em fatores de risco cardiovasculares

Arise Garcia De Siqueira Galil

Departamento de Internato

FACULDADE DE MEDICINA

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, especialmente
quando tratamos dos fatores de risco cardiovasculares passíveis de modificação. 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. Hoje, cerca de 72% da
morbimortalidade mundial ocorre por desenvolvimento de doenças decorrentes de fatores de risco
modificáveis. Assim, o projeto 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.
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