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Álcool e Outras Drogas: Cuidados, Políticas Públicas e Sociedade

Telmo Mota Ronzani

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O curso apresentará um panorama sobre a questão do consumo de álcool e outras drogas, discutindo
diferentes perspectivas como epidemiologia do consumo, aspectos psicossociais, principais abordagens para
cuidado ao usuário, diagnóstico e tratamento e contexto social do consumo.
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Estratégias neurocognitivas de ensino em espaços não-formais: prática e teoria

Rodrigo Hohl

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Semana Mundial do Cérebro: estratégias neurocognitivas de ensino em espaços não-formais: prática e teoria

Data: 22/03/2019
Carga horária: 6h
Público alvo: Professores da rede pública e particular de ensino básico (fundamental e médio)
Vagas: 42
Certificação: sim
Gratuito

O curso  irá abordar aspectos práticos no dimensionamento de atividades educacionais em espaços não-
formais com fundamentação na Teoria da Aprendizagem Significativa e sua interlocução com a neurociência.

 Atividades do curso programada para o dia 22/03/2019

•	8:00-12:00. Os matriculados no curso irão vivenciar as oficinas da Semana do Cérebro tal qual ofertada às
escolas e ao público em geral. Após a vivência, discutiremos no auditório do Centro de Ciências o referencial
teórico norteador do planejamento da Semana do Cérebro 2019. Especificamente, o ensino sobre a
perspectiva cognitiva da neurociência e da Aprendizagem Significativa. A discussão contará com a presença e
orientação do Prof. Roberto Lent (UFRJ), autor do livro 100 Bilhões de Neurônios e fundador da Rede
Nacional de Ciência para Educação.

•	13:30-14:30 – Conferência do Prof. Roberto Lent. A conferência terá como tema o livro: O Cérebro Aprendiz -
Neuroplasticidade e Educação.

•	14:30-15:30 – Plenária de discussão.

Ao final do evento os participantes receberão certificado de conclusão com carga horária de 6h.
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Introdução à Análise de Dados em R

Leonardo Goliatt Da Fonseca

DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA E COMPUTACIONAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

A custo zero, a linguagem R, bastante popular no meio acadêmico, oferece ao usuário uma grande variedade
de funções para organizar dados, decifrar seus padrões e fazer uma boa apresentação visual. Neste curso,
são mostradas formas de manipular conjuntos de dados no R, além de técnicas numéricas e gráficas para
análise e apresentação. Todos os métodos são contextualizados em aplicações a dados reais. Não é
necessário conhecimento prévio em R.
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Modelagem Geométrica 3D com o SketchUp

Leonardo Goliatt Da Fonseca

DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA E COMPUTACIONAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Trata-se de um mini-curso de SketchUp, programa de desenho auxíliado pelo computador apropriado para a
criação de modelos tridimensionais. Serão 3 aulas de 2horas de duração cada.
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Introdução ao Cálculo Numérico

Leonardo Goliatt Da Fonseca

DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA E COMPUTACIONAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Métodos computacionais são alternativas para resolver problemas de modelagem em muitas situações
práticas. Este minicurso visa introduzir o conceito de métodos numéricos dando uma visão geral sobre o tema.
Técnicas para determinar aproximações de raízes de funções, resolução de sistemas lineares, interpolação
polinomial, integração numérica e mínimos quadrados serão apresentados brevemente.
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Uma introdução ao uso de workflow usando parsl (python)

Leonardo Goliatt Da Fonseca

DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA E COMPUTACIONAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Parsl é uma biblioteca Python para programar e executar fluxos de trabalho orientados a dados (dataflows)
em paralelo. Os scripts Parsl permitem que funções Python selecionadas e aplicativos externos (chamados
apps) sejam conectados por objetos de dados de entrada / saída compartilhados em fluxos de trabalho
paralelos flexíveis. Em vez de definir explicitamente um gráfico de dependência e / ou modificar estruturas de
dados, os desenvolvedores simplesmente anotam funções Python e Parsl constrói um gráfico dinâmico e
paralelo de execução derivado da ligação implícita entre aplicativos baseados em objetos de dados de
entrada / saída compartilhados. Em seguida, o Parsl executa aplicativos quando as dependências são
atendidas. Parsl é independente de recursos, ou seja, o mesmo script Parsl pode ser executado em um
laptop, cluster, nuvem ou supercomputador.
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Curso de Verão do Programa de Pós Graduação em Ecologia da UFJF

Nathan Oliveira Barros

DEPTO DE BIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

o objetivo do curso é fornecer aos estudantes conceitos ecológicos e demonstrar métodos de estudos
ecológicos. Serão realizadas aulas expositivas e aulas práticas em laboratórios. O curso será realizado nas
dependências do PGECOL e nos laboratórios associados ao Programa. O curso será oferecido de 8:00 as
16:30 com aulas expositivas durante a manhã e aulas práticas no período da tarde. Maiores informações pelo
email pgecol@ufjf.edu.br
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Currículo, trabalho educativo e desenvolvimento humano: reflexões a partir da pedagogia histórico-crítica e da
psicologia histórico-cultural

Leonardo Docena Pina

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Este curso se vincula ao projeto de extensão “Educação Física e cultura corporal: reflexões sobre o trabalho
educativo” e dá continuidade às reflexões desenvolvidas no curso de extensão “Uma introdução à pedagogia
histórico-crítica”, desenvolvido no segundo semestre de 2018. Com o objetivo de divulgar a pedagogia
histórico-crítica como referência para o trabalho educativo na Educação Básica, o curso se propõe a discutir a
teoria histórico-crítica do currículo, a periodização histórico-cultural do desenvolvimento psíquico, o papel da
educação escolar no desenvolvimento do psiquismo e o método da pedagogia histórico-crítica para a
transmissão do conhecimento. Para tanto, realizará 13 encontros presenciais às quintas-feiras, entre
14/02/2019 e 04/07/2019, no Colégio de Aplicação João XXIII, totalizando a carga horária de 40 horas. Os
encontros, que se iniciam 18:30, se estruturam em, no mínimo, dois momentos: exposição do professor e
debate com base nos apontamentos dos participantes, sempre tomando como referência o(s) texto(s)
indicado(s) para estudo em conformidade com o cronograma. O curso pretende reunir professores de
educação básica da rede pública de ensino (federal, estadual ou municipal), além de estudantes de
graduação ou pós-graduação, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios: (a) sejam integrantes do
“Grupo de Estudos sobre Pedagogia histórico-crítica e Educação Básica” (GEPHCEB); (b) sejam participantes
do Projeto de Extensão “Educação Física e cultura corporal: reflexões sobre o trabalho educativo”; (c) tenham
participado do curso de extensão “Uma introdução à pedagogia histórico-crítica”, concluído em dezembro de
2018. E-mail: gephceb@gmail.com
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Mapeamento de Áreas de Riscos com Aplicativo Álea

Gislaine Dos Santos

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

Neste curso de extensão visa-se o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências nos cursistas,
considerandos aspectos teóricos e práticos:
I. Conhecer a realidade das áreas de riscos, a partir da compreensão dos aspectos sociais, históricos,
políticos, econômicos e culturais, destacando-se
as questões geotécnicas e hidrológicas que a configuram e condicionam;
II. Compreender os processos de planejamento e implementação das políticas públicas de mapeamento e
propostas de intervenções em áreas de
riscos;
III. Participar da formulação, discussão, avaliação de situações e condições de riscos;
IV. Planejar, organizar, realizar, gerir e avaliar o trabalho preventivo em Defesa e Proteção Civil assegurando-
se do conhecimento do território e
desenvolvimento de propostas de gestão dos riscos e dos desastres;
V. Incorporar ao trabalho cotidiano as novas tecnologias de informação e análise de riscos pautados em uma
Metodologia Nacional visando modo a
produzir propostas consolidadas Contingenciamento e redução dos danos humanos.
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Psicofarmacologia para não Psiquiatras: proposta PET-Psicologia 2019

Marisa Cosenza Rodrigues

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O curso oferece 40 vagas, será ministrado em 11 módulos de 3 h aula pela Drª Elimar Salzer Rodrigues no
Centro
de Psicologia Aplicada da UFJF (inicio 02/04 e término 11/06/2019). Como proposta do PET-Psicologia,
dirige-se,
prioritariamente, aos alunos do curso de Psicologia da UFJF (5º período em diante) e, caso restem vagas, á
alunos
da área de saúde da instituição bem como de outras instituições externas á UFJF. Objetiva fornecer
conhecimentos
teóricos necessários à abordagem terapêutica dos pacientes portadores de problemas emocionais que
estejam em
curso de farmacoterapia. O contato deverá ser feito por meio da bolsista petiana Gabrielle Sevidanes (email:
gabriellesevidanes@gmail.com)   Ressalta-se  que será
exigido frequência mínima de 75% das aulas ministradas.
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LIBRAS - LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA - MÓDULO I

Rodrigo Geraldo Mendes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O curso oferece o conhecimento sobre as identidades e cultura surda, a educação de surdos e a
aprendizagem de língua de sinais brasileira (Libras) para que os cursistas possam estar bem preparados e
incluídos na comunidade surda. A metodologia será funcional e interativa. O curso é aberto ao público, para
os inciantes e aqueles que querem fazer a reciclagem. O local de realização será na dependência do Colégio
de Aplicação João XXIII. Os dias e horários do curso serão sempre 5ª feiras, de 8h00 até 11h00 ou 14h30 às
17h30, ainda a definir. A carga horária total do primeiro módulo é 60 horas. Este curso não é profissionalizante
para atuar como professor de Libras, sim para ser fluente em Libras.
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Curso para cuidadores informais de pessoas com Doença de Alzheimer (DA)

Janice Rosa Paulino

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

REITORIA

Resumo

Curso destinado a cuidadores informais de pessoas com Doença de Alzheimer que desejam compartilhar
informações sobre a doença e seu manejo, e sugestões de estratégias de enfrentamento do estresse, visando
tornar os cuidadores agentes capazes de promover seu próprio bem estar e dos pacientes.  Ocorrem
quinzenalmente as quintas-feiras, de 9 às 11:30, no Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão.
(Podendo sofrer alterações de horário levando-se em consideração às necessidades do grupo).
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O ensino e aprendizagem da matemática na formação continuada de professores dos anos iniciais

Reginaldo Fernando Carneiro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

A formação será oferecida para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental com o objetivo de
discutir e refletir sobre o ensino e a aprendizagem da matemática, assim como as unidades temáticas
Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Estatística e Probabilidade. Além disso, abordaremos
questões relacionadas à metodologias e estratégias de ensino da matemática a partir da utilização da
resolução de problemas, investigação matemática, tecnologias, jogos e materiais manipuláveis.
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Química e tecnologia de produtos lácteos UHT

Rodrigo Stephani

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

Entre os dias 20 de março à 03 de julho de 2019 o Laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do
Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) do Departamento de Química realizará em parceria
com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes o curso de curta duração (30 horas) sobre o tema "Química e
tecnologia de produtos lácteos UHT", no Instituto de Laticínios Cândido Tostes/EPAMIG, no horário de 7:30h-
9:30h nas quartas-feiras. Serão oferecidas até 20 vagas, sendo preenchidas de acordo com a ordem das
inscrições.
Este curso está vinculado ao projeto de extensão aprovado: COMciência – Ciência para sociedade e o
desenvolvimento – das moléculas aos consumidores. O mesmo faz parte da temática: ciência do
processamento industrial.
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CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA CUIDADORES DE IDOSOS

Monalisa Claudia Maria Da Silva Novaes

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

O cuidador de idosos é um profissional capaz de contribuir com as limitações da pessoa idosa no
desempenho de suas atividades cotidianas, dar medicação, cuidar do bem-estar, saúde, higiene e lazer.
Frente ao contexto de envelhecimento, torna-se cada vez mais importante, a formação do profissional
cuidador. O curso proposto neste edital tem a finalidade de qualificar pessoas para essa demanda de
trabalho, e além disso, a iniciativa de responder a solicitação de uma comunidade do município, para com isso
contribuir com o enriquecimento científico, cultural, político e profissional para o exercício da cidadania.
Público alvo serão pessoas maiores de 18 anos, independente de gênero, moradores de comunidades
localizadas na zona norte do município. O curso será gratuito, na Associação Nova Aliança de Juiz de Fora,
situada à Rua Paulo Garcia, 398, Bairro Benfica, no período noturno. Será oferecido na modalidade
presencial, sendo organizado em módulos com duração de 30 horas cada, totalizando 3 módulos com carga
horária total de 90horas, em que cada encontro terá duração de 3 horas, sendo dois encontros por semana,
com a necessidade de 75% de presença para a certificação. Os conteúdos programáticos estão divididos de
modo a articular um cuidado integral a pessoa idosa, ressaltando a perspectiva de assistência à saúde com
base no cuidado multiprofissional. A equipe será composta por profissionais de diversas áreas, entre eles
enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, educador físico e acadêmico de medicina. Em que será
estruturado por eixos sustentadores pautados na humanização e no respeito à pessoa idosa.
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A poética da infância e a força do brincar

Ana Rosa Costa Picanco Moreira

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O curso tem o objetivo de contribuir na formação de adultos-brincantes que atuem com bebês e crianças em
instituições (escolas, hospitais, conselhos, secretarias etc.) ou com a temática das infâncias. O curso tem
caráter teórico-prático, e contempla a seguinte metodologia: discussão de textos; vivências e análises de
brincadeiras; debates de vídeos e construção de brincadeiras. A avaliação será processual, de natureza
qualitativa. A duração do curso é de 30 (trinta) horas, distribuídas por 10 (dez) aulas. As aulas ocorrerão às
terças-feiras, de 18:30 às 21:30 h, na sala 15 da Faculdade de Educação da UFJF, compreendendo o período
de 14/05 a 16/07/2019. O curso é gratuito. Será conferida a certificação para os(as) aprovados(as).
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Curso de Legislação aplicada à produção e ao processamento de leite e derivados

Vanessa Aglaê Martins Teodoro

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O Curso abordará as principais normas aplicadas à produção de leite e ao seu processamento pela indústria.
O objetivo é capacitar estudantes e profissionais do setor fornecendo subsídios teóricos para atuação prática
no setor lácteo. O curso será realizado no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, às sextas-feiras, de 9 às
12h. O certificado será emitido mediante realização de avaliações e obtenção de nota mínima de 70%.
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V IMPOSTO DE RENDA SOLIDÁRIO DA UFJF GV.

Schirley Maria Policario

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Imposto de Renda Solidário  é um evento promovido pelas docentes Schirley Policário e Raquel Berger
Deorce do Departamento de Ciências Contábeis do Campus Avançado de Governador Valadares e tem por
objetivo orientar a comunidade de Governador Valadares sobre a legislação e o sistema de apuração do
Imposto de Renda Pessoa Física, bem como o correto preenchimento da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física, pelos fatos tributários acontecidos no exercício, incentivando os participantes na busca
constante pelo autoconhecimento, apurando assim o valor justo do Imposto.
O curso será dividido em duas (2) etapas:
    • 03 de abril de 2019 das 8h00min as 17h00min – curso para orientação e preenchimento do IRPF.
    • 29 de março  a 24 de abril de 2019 – plantão para elaboração do IRPF, com orientação de docentes.
Local: Laboratórios de informática 203 e 204 - Prédio do Pitágoras. As inscrições serão realizadas na
secretaria Sociais, mediante a doação de um pacote de fralda geriátrica.
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CURSO APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS DA GINÁSTICA RÍTMICA

Adriana Leite De Sousa

DEP DE GINASTICA E ARTE CORPORAL-FACEFID

FAC DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

Resumo

O Curso de Aperfeiçoamento das técnicas da Ginástica Rítmica foi pensado para oferecer aos professores e
profissionais de Educação Física, atletas da ginástica e praticantes da Ginástica Rítmica ou praticantes da
Ginástica Artística ou praticantes da Ginástica Geral, da cidade de Juiz de Fora e região, uma capacitação
com professores e profissionais renomados da Ginástica Rítmica no cenário nacional. A Professora Daisy
Barros que foi a 1ª ginasta brasileira a participar do Campeonato Mundial de Ginástica Moderna em 1967, na
Dinamarca, é Professora de Educação Física, Arbitra Internacional de GR por 4 ciclos, Ex-técnica da Seleção
Nacional (Brasileira) de GR e Sport Manager da GR no Rio2016 e a Professora Letícia Pinto do Rego Barros,
professora de Educação Física, Ex-atleta da seleção Brasileira de GR, professora de Iniciantes na GR nos
níveis profissionais e escolar, com uma vasta experiência no campo da ginástica, da Iniciação às
possibilidades de competição, com uma grande contribuição para implementação de novos projetos, serão as
professoras convidadas a ministrarem o curso, com uma carga horária de 16h. O curso tem como objetivo a
atualização e capacitação dos profissionais de Educação Física e atletas, das novas perspectivas, técnicas e
conhecimentos à cerca da GR dentro e fora das escolas. Encorajar esses profissionais à criação de Projetos
de GR em escolas, clubes e estúdios, da iniciação à execução de movimentos técnicos corporais e com
aparelhos com graus elevados de dificuldade, é o que se pretende com essa capacitação. O curso será
realizado nas dependências da Faculdade de Educação Física e Desportos (FAEFID) da UFJF, no Ginásio de
Ginástica Paulo Roberto Bassoli, nos dias 24 e 25 de agosto de 2019, de 08 às 12h e das 14 às 18h. As
inscrições são gratuitas e serão oferecidas 60 vagas. Mais informações na secretaria da FAEFID, 2102-3281.
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Rodas de conversa no Dom Bosco e a implementação de ações pelos coletivos Amargen e Dom

Suzana Lima Vargas Do Prado

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O curso de extensão Rodas de Conversa no Dom Bosco e a implementação de ações pelos coletivos
Amargen e Dom visa discutir e avaliar os problemas sócio-políticos, ambientais e culturais concernentes ao
cotidiano do bairro Dom Bosco, visando à construção de outras condições de sustentabilidade local e a
melhoria contínua da qualidade de vida. As rodas de conversa serão realizadas no período de maio a
novembro de 2019, por meio de um encontro semanal que acontecerá na última sexta-feira do mês, na sede
do coletivo Dom ou nas instalações da UFJF. Os beneficiários do curso de extensão são diversificados:
moradores do bairro Dom Bosco, membros da associação dos moradores, profissionais das escolas públicas
do bairro, lideranças dos coletivos que atuam na comunidade - Grupo Amargen e Coletivo Dom, professores e
estudantes da UFJF.
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Semana de combate a LGBTTIfobia

Anderson Ferrari

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O evento é uma organização do GESED - Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Sexualidade, Educação
e Diversidade, com o objetivo de transformar o mês de combate a LGBTTIfobia numa oportunidade de
reflexão, problematização, resistência e luta por uma sociedade mais justa e igualitária com as identidades de
gênero e sexualidade. É um evento que tem uma continuidade, visto que já temos realizado essas
intervenções no âmbito da UFJF desde 2015, investindo com isso, em novas formas de conhecer e
problematizar as relações que organizam o quadro de discriminação, preconceito e violência que afeta a
comunidade LGBTTI. Consideramos que combater a LGBTTIfobia diz do combate ao sexismo, ao machismo
e a misoginia, construindo relações mais igualitárias e respeitosas entre as sexualidades e os gêneros. Não
por acaso, o estado brasileiro que mais mata mulheres no Brasil é também o que mais mata LGBBTI,
demonstrando que a LGBTTIfobia está diretamente ligada ao machismo e ao sexismo. Nossa intenção
portanto é organizar uma série de ações na UFJF para colocar em debate essa dura realidade que também
afeta os alunos e alunas LGBTTI da UFJF.
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Desenvolvimento de crianças e a educação infantil

Nara Liana Pereira Silva

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Este curso tem como objetivo geral fornecer embasamento teórico e prático que possibilite a compreensão de
questões contemporâneas a respeito do tema “Desenvolvimento de crianças e a educação infantil”. Pretende-
se, portanto, oferecer subsídios acerca do desenvolvimento infantil, abrangendo fatores de risco e de proteção
dos contextos (creche, escola de educação infantil, família), estratégias de promoção do desenvolvimento das
crianças que frequentam a educação infantil, dentre outros temas importantes para a promoção do
desenvolvimento das crianças.Trata-se de um curso dirigido, preferencialmente, a professores e professoras
da rede pública de Ensino. O curso é presencial, com um total de 40 horas/aula, com início em agosto de
2019. Mais informações serão disponibilizadas pelo email desenvolvimentoinfantilufjf@gmail.com. Serão
oferecidas 60 vagas e o horário das aulas é de 18:00 às 22:00, no Centro de Psicologia Aplicada/UFJF.
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OFICINA DE FOTOGRAFIA: Técnica, linguagem e subjetividade

Devani Tomaz Domingues

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

Tendo em vista a integração da UFJF com o meio social no qual se insere, o curso de OFICINA DE
FOTOGRAFIA: Técnica, linguagem e subjetividade será destinado a toda a comunidade que habita o seu
entorno – estudantes, servidores e demais estudantes e pesquisadores não vinculados à instituição. O
objetivo é trabalhar a arte da fotografia para que os participantes desenvolvam habilidades técnicas de
obtenção de boas imagens que os permitam escolher os critérios de construção de suas fotos e de seus
discursos fotográficos. Além disso, o intuito é a sensibilização para o uso da fotografia como meio de
expressão e leitura crítica da realidade que os cercam. Ao mesmo tempo em que se promove o uso de uma
linguagem fotográfica, o curso proporciona um espaço de incentivo ao debate sobre um tema tão caro à sua
comunidade – a emigração internacional, refletindo as subjetividades de seus moradores. Para a comunidade,
os ganhos são significativos. O curso dará oportunidade de acesso ao conhecimento de uma linguagem que
tem servido de base para relações sociais no mundo contemporâneo. Fundamentalmente, a proposta do
debate sobre as migrações internacionais abre espaço para a manifestação dos sujeitos pertencentes a esse
universo, fortalecendo o senso de cidadania e pertença. Pois, além das aulas sobre técnicas e linguagem
fotográficas, os alunos serão direcionados a produzir imagens para compor séries narrativas visuais. O tema
serão as migrações internacionais, cujas implicações para Valadares e região também serão objeto de debate
nas oficinas. Essas narrativas deverão ser partes de uma exposição final a ser montada por todos os
participantes com o apoio de professores e pesquisadores da UFJF. Além da exposição, os ensaios servirão
como dados de pesquisa sobre a relação dos participantes com o universo da migração em Governador
Valadares e região.  Essa pesquisa será conduzida por profissionais da UFJF, bem como da comunidade,
sendo integrada ao escopo de estudos já produzidos sobre esse tema.
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Fundamentos da humanização da assistência a gestante no contexto da internacionalização do cuidado

Zuleyce Maria Lessa Pacheco

DEP ENF MAT INF SAUDE PUBLICA-FACENF

FAC DE ENFERMAGEM

Resumo

- Promover um momento de encontro para a reflexão sobre o compromisso da academia e dos profissionais
de saúde no combate as diversas formas de violência obstétrica: compreender para melhor assistir
- Discutir a relevância da Teoria Humanística e sua aplicabilidade para a melhoria da assistência.
- Apresentar o protocolo atendimento a gestante HIV positiva durante o ciclo gravídico puerperal.
- Divulgar a pesquisa “Abordagem da violência obstétrica no Brasil: perspectivas multisetoriais,
empoderamento e cuidado no contexto da Política de Humanização do Parto e Nascimento no Brasil”
 A Metodologia se dará em grupos de discussões e palestras conforme o planejamento abaixo, que ocupará
espaços na Faculdade de Enfermagem na data de 23/08/2019:
Proposta de implementação:
No horário de 8:00 às 9:00 – Mística da Apresentação e explicação da metodologia do curso
9:00 às 10:00 Os participantes serão divididos em grupos realizarão as seguinte tarefas:
1 – Quais as formas de violência obstétrica
 2 – Quais os motivos que levam a violência obstétrica, converse sobre sua experiência, vivência ou leitura
acumulada sobre o assunto
10:00 às 10:15 – Intervalo
De 10:15 às 11:15 apresentação de cada grupo na plenária dos resultados das discussões
11:15 às 12:00 construção de uma síntese sobre as diversas formas de violência obstétrica e seus algozes.

12:00 às 13:00 -  Almoço

13:00 às 13:30 – Mística da tarde
13:30  às 14:00 – A relevância da Teoria Humanística e sua aplicabilidade para a melhoria da assistência.
14:00 às 14:20 - Debate
14:20 às 15:50 - Apresentar o protocolo atendimento a gestante HIV positiva durante o ciclo gravídico
puerperal.
15:50 às 16:00- Intervalo
16:00 às 16:30- Divulgar a pesquisa “Abordagem da violência obstétrica no Brasil: perspectivas multisetoriais,
empoderamento e cuidado no contexto da Política de Humanização do Parto e Nascimento no Brasil”
16:30 às 16:50 – Debate
16:50 às 17:00 – Encerramento
O público alvo serão os discentes, docentes, profissionais de saúde, demais interessados.
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Afirmação e Desconstruções de Identidade de Gênero

Nara Pereira Carvalho

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Com o título de “Afirmação e desconstruções de identidades de gênero”, a proposta de evento objetiva
contribuir para a mitigação do déficit de informações sobre questões e violências de gênero diagnosticadas
junto à comunidade local, trazendo pesquisadores e profissionais capacitados nos estudos de gênero e
identidades para, ao lado dos integrantes do Centro de Referências em Direitos Humanos da UFJF, dialogar
com a comunidade valadarense – aí inclusos a comunidade universitária para além UFJF-GV (Univale,
Unipac, Faculdade Pitágoras, IFMG, Fadivale), a comunidade escolar, os movimentos, coletivos e
organizações da sociedade civil envolvidos na luta pela afirmação dos direitos humanos, em geral, e pelos
direitos humanos das mulheres e da comunidade LGBT, em específico, dentre outros possíveis atores. O
evento propõe-se, assim, a exercer um papel duplo: de um lado, contribuir para a formação teórica desses
sujeitos, algo essencial para o correto diagnóstico dos problemas locais/regionais, e, de outro, abrir espaço
para discussões sobre possíveis respostas a frequentes violações de direitos humanos da comunidade LGBT
e de mulheres em Governador Valadares. A proposta, tendo em vista esses objetivos, contempla um primeiro
painel formativo (desconstrutivo e construtivo), e um segundo painel voltado a pensar conjuntamente em
alternativas, a partir da apresentação e da análise de exemplos de políticas públicas já formuladas e/ou
implementadas nacional e internacionalmente.
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Curso de extensão em Tecnologia de Lácteos Concentrados e Desidratados

Italo Tuler Perroni

DEPTO CIENCIAS FARMACEUTICAS

FACULDADE DE FARMÁCIA

Resumo

A identificação das falhas, dos problemas e dos erros inicia-se pela organização das informações em busca
da priorização das soluções, passando obrigatoriamente pelo conhecimento técnico, operacional e,
principalmente, pela caracterização dos materiais. Desta forma, o curso buscará apresentar aos participantes
as principais tecnologias envolvidas com a produção de produtos lácteos desidratados.
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Trabalho de construção de aprendizagem: aprender a aprender

Rosani Kristine Paraiso Garcia

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O curso de extensão "Trabalho de construção de aprendizagem: aprender a aprender" tem por objetivo
proporcionar o aprendizado e aprofundamento de trabalho de construção. O público alvo são alunos surdos
da UFJF e alunos fora da UFJF. O curso acontecerá na Faculdade de Letras, sala 1303, as terças de 17h às
19h, entre os meses de março a julho, com carga horária de 60h.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Desenvolvimento da Resiliência de comunidades em áreas de riscos

Gislaine Dos Santos

DEPTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA/ENG

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo

O curso objetiva divulgar os conceitos de cidade e comunidade resilientes e assim aproximar a relação das
pessoas com o território, sua percepção aos riscos locais e a preparação sobre seu enfrentamento. O curso
tem como finalidade fornecer os instrumentos de treinamento e mobilização para as comunidades. Os
conceitos de resiliência, riscos, abordagem sistêmica e ordenamento territorial serão apresentados com
ênfase na promoção da resiliência conforme o Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres. O
curso ocorrerá em duas etapas: a primeira será abordado os conceitos de resiliência e considerando o
contexto nacional e local. No segundo momento será desenvolvido uma aproximação e diálogo da
comunidade com agentes públicos-Bombeiros Militar e Defesa Civil - para desenvolverem juntos ações para
termos cidades mais resilientes.
O curso será realizado no anfiteatro da Reitoria no dia 19/08/2019 de 9-12h e 13h-18h com carga-horária de
8h. O curso será ministrado pelo Major Dr. Eduardo Pinheiro, atualmente chefe do Centro Universitário de
estudos e pesquisas  sobre desastres do Paraná (CEPED/PR).
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Tópicos Avançados em Revit I

Aristides Perobelli Fonseca

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

REITORIA

Resumo

O objetivo principal do curso é fornecer às alunas e aos alunos da FAU a oportunidade de complementar os
conhecimentos adquiridos na disciplina de Representação Digital Técnica II com o software Autodesk Revit.
Pretende-se estabelecer em primeiro momento um nivelamento dos participantes para em seguida prosseguir
nos tópicos e subtópicos avançados da ferramenta.
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Biomecânica Aplicada à Reabilitação – Módulo I

Marco Antonio Cavalcanti Garcia

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

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

Resumo

O curso de Biomecânica Aplicada à Reabilitação – Módulo I tem como objetivo primário explorar algumas das
leis físicas que regem o movimento humano em atividades de vida diária e em condições normais e
patológicas. O aluno terá a oportunidade conhecer algumas das metodologias comumente aplicadas no
estudo do desempenho humano a partir de um modelo teórico-prático e totalmente presencial. O curso será
oferecido de forma gratuita e o desempenho dos alunos será determinado a partir de exercícios e testes
conforme regulamento acadêmico da graduação da UFJF (RAG/UFJF).
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Bate Papo em Libras

Rosani Kristine Paraiso Garcia

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O curso de extensão "Bate Papo em Libras" tem por objetivo proporcionar o aprendizado e aprofundamento
da Libras por meio do uso informal da
língua em bate papos com temáticas do dia-a-dia. O público alvo são acadêmicos, docentes, Taes da UFJF e
comunidade. Os cursos acontecerão
na Faculdade de Letras, sala 1402, as terças e sextas de 17h às 18h, entre os meses de agosto a dezembro,
com carga horária de 60h.
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