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Semana Mundial do Cérebro: Aprendizagem, memória e criatividade

Rodrigo Hohl

DEPTO DE FISIOLOGIA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A Semana do Cérebro 2019 da UFJF terá como tema aprendizado, memória e criatividade. O objetivo de
aprendizado será o próprio cérebro numa proposta metalinguística, ou seja, o cérebro aprendendo sobre si
mesmo! O visitante será orientado a interagir com estruturas reais do sistema nervoso humano para, em
seguida, ser provocado de forma lúdica e interativa a evocar as informações relacionadas à experiência prévia
de observar um cérebro humano de verdade. No Desafio de criatividade, o participante será estimulado a
resolver problemas que o levem a refletir se é ou não responsável pelo seu próprio pensamento criativo. Seria
a criatividade um privilégio dos gênios? Como resultado, esperamos que todos possam perceber que
aprender com o outro é muito mais eficiente e prazeroso.
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IV Seminário de Tradução da UFJF: convergências e perspectivas

Sandra Aparecida Faria De Almeida

DEPTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

Resumo: O “IV Seminário de Tradução da UFJF: convergências e perspectivas” tem por objetivo a difusão do
pensamento tradutório em suas mais diferentes vertentes, abarcando as diversas subáreas dos Estudos da
Tradução, como a Tradução Especializada, a Tradução Literária, a Tradução Audiovisual, e a Interpretação,
dentre outras. Busca manter o diálogo com as áreas da Linguística, Literatura e Libras, bem como com outros
campos de saber científico ou artístico que têm os Estudos da Tradução como ponto de intersecção.  O
Seminário tem a função primordial também de manter o diálogo entre a teoria e a prática tradutória,
oferecendo aos graduandos, pós-graduandos e profissionais da área oportunidades de refletir sobre sua
formação e atuação profissional, bem como de acompanhar as discussões mais atuais acerca do fazer
tradutório e das pesquisas a ele relacionadas. O evento destina-se, ainda, à manutenção do espaço de
divulgação das atividades implementadas pelo curso de Letras- Bacharelado em Tradução da UFJF, nas
habilitações em inglês, latim, francês e espanhol, nos campos de ensino, pesquisa e extensão. Dentro desta
perspectiva, estão previstas mesas redondas, palestras, comunicações, oficinas e apresentações de posteres
que forneçam um panorama das atividades que estão sendo desenvolvidas na área em torno dos três pilares
da formação universitária, com vistas à publicação de resumos na página oficial do evento e de trabalhos
completos em edição especial da  Rónai - Revista de Estudos Clássicos e Tradutórios da UFJF.
O “IV Seminário de Tradução da UFJF:convergências e perspectivas” ocorrerá entre os dias 24 e 27/09/19, na
Faculdade de Letras, entre 10 e 18h. Para maiores informações contate:
Coordenação do curso de Letras-Bacharelado em Tradução: Email: coordenacao.bacharelado@letras.ufjf.br
ou  Tel.: (32)2102-2126
Coordenação do III Seminário de Tradução da UFJF: Email: iiiseminariodetraducaodaufjf@gmail.com
Secretaria da Faculdade de Letras: Email: secretaria.letras@ufjf.edu.br Tel.: (32) 2102-3150
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Bela, Cientista e do Bar

Barbara Lucia De Almeida

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O 2º Festival “Bela, Cientista e do Bar” levará mulheres pesquisadoras da UFJF, ao longo do mês de março
de 2019, para apresentarem suas pesquisas no bistrô Arteria (R. Oswaldo Aranha 535). Os encontros
ocorrerão nos dias 13, 20 e 26 de março, sempre das 19h às 21:30, e a participação é gratuita.
Além das apresentações das pesquisadoras, o festival irá selecionar 10 alunas (de graduação ou mestrado,
em qualquer área do conhecimento) para que possam divulgar seus Trabalhos Científicos na forma de
apresentação oral, no início de cada um dos três encontros do mês. Para submeter um trabalho basta acessar
o site cienciaaobar.wixsite.com/festival e ir na aba “Chamada de trabalhos”. Os critérios a serem avaliados na
seleção encontram-se no edital, também disponível no site. Das 10 apresentações selecionadas, as três que
forem melhor avaliadas, por uma comissão de mulheres cientistas, receberão uma menção honrosa e terão a
chance de disputar três prêmios: um convite para publicar na Revista Ciência Hoje, um convite para participar
de um episódio do podcast Dragões de Garagem e um convite para apresentar-se em uma edição do Ciência
ao Bar.
O festival é destinado a pessoas que queiram conhecer pesquisas científicas feitas por mulheres e a alunas
que tenham interesse em divulgar seus trabalhos. As apresentações serão mais informais e descontraídas,
tornando o evento acessível a especialistas e leigos.
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NA LUTA CONTRA O ASSÉDIO

Priscila Delgado Rodrigues De Paiva

PRÓ-REITORIA DE INFRA-ESTRUTURA

REITORIA

Resumo

Evento de extensão, com carga horária de duas horas, a realizar-se no dia 10/01/2019 às 10:00 na sala de
reuniões da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão, visando discutir junto aos líderes de equipe do contrato
de terceirização de conservação e asseio sobre os aspectos que envolvem o assédio ( conceito e
características, medidas legais e institucionais no combate). O objetivo é sensibilizar os participantes sobre a
temática, com vistas a melhoria nas relações interpessoais e no convívio no ambiente de trabalho. A
metodologia utilizada será  a expositiva-discursiva. Informações adicionais no telefone 2102-3712 ou através
do e-mail: secretaria.proinfra@ufjf.edu.br.
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Promoção da saúde, prevenção e controle das doenças crônicas: hipertensão e diabetes.

Danieli Macedo Batista

PRÓ-REITORIA DE INFRA-ESTRUTURA

REITORIA

Resumo

Evento de extensão, com carga horária de 02 horas no dia 13/02/2019 de 08:00 às 10:00, na sala de reuniões
da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão, com o objetivo de que os participantes tenham maior
conhecimento sobre a rede de cuidados no município, enfatizando o controle das doenças crônicas, com
vistas a prevenção, redução de riscos, promoção e recuperação da saúde. A metodologia utilizada será a
expositiva-discursiva. Para maiores informações entrar em contato no telefone 2102-3712 das 09 as 18 horas
ou através do email secretaria.proinfra@ufjf.edu.br.
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I Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O I Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental é
organizado pela Comissão de Coleta Seletiva Solidária, da UFJF-GV, em parceria com projetos de extensão,
pesquisa e treinamento profissional. Objetiva reunir a sociedade civil organizada, a comunidade acadêmica e
a administração pública municipal, além de representantes de órgãos estaduais e federais, para discutirmos a
atuação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) na região, o desenvolvimento sustentável e a
educação ambiental.
O I Seminário Nacional Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, da UFJF-
GV, ocorrerá de 28 a 30 de agosto de 2019, no Prédio Pitágoras, Campus de Governador Valadares. Para
cada um dos temas abordados no evento será reservado um dia, contemplando atividades como Palestra
(08h00-09h00), Mesa Redonda (09h30-11h30), Apresentação de Projetos Encerrados e em Andamento no
Campus GV (13h30-14h30) e Mesa Redonda (15h00-17h00).  comissao.coletaseletiva.gv@ufjf.edu.br
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1o Curso de Verão em Farmacologia UFJF 2019

Thiago Vinicius Avila

DEP DE CIENCIAS BASICAS DA VIDA GV -ICB

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O 1o curso de verão em farmacologia da UFJF contará com aulas teóricas e práticas abordando os mais
diversos assuntos na tentativa de expor temáticas que, muitas vezes, não são vistas de forma tão minuciosa
na sala de aula. Além de proporcionar um ambiente para o aperfeiçoamento das habilidades e conhecimentos
farmacológicos aos estudantes de Medicina que irão participar, também é objetivo do curso promover
parcerias duradouras entre o Campus GV e Campus Sede, intentando proporcionar um ambiente de
integração e colaboração entre professores e alunos no âmbito científico e recreativo.
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II Seminário Relações de gênero e sexualidades: perspectivas interdisciplinares

Roney Polato De Castro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O seminário tem como objetivo central debater questões que compõem a proposta do curso de especialização
Relações de gênero e sexualidades: perspectivas interdisciplinares. Será realizado a partir de três mesas
redondas, respectivamente nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2019, a partir das 19 horas, na Faculdade de
Educação da UFJF (auditório da FACC, antigo auditório da FACOM). Além das/os cursistas da
especialização, quaisquer outras pessoas interessadas (incluindo estudantes de graduação e pós-graduação
e profissionais) podem participar. Para inscrição prévia, basta preencher o formulário on line, disponível no
site: http://www.ufjf.br/generoesexualidade/seminarios/ii-seminario/. Para emissão do certificado é necessário
comparecer aos três dias do evento.
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IV Aula Inaugural do Curso de Educação Física da UFJF-GV

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O Objetivo deste evento é dar as boas vindas aos calouros e apresentar informações importantes sobre curso:
estrutura, grade, matrícula e ajustes, trancamento, projetos (pesquisa, extensão, treinamento profissional),
atendimento (secretaria, coordenação, docentes, SAU), os documentos que dão amparo legal, dentre outras.
Será apresentado de forma expositiva as informações sobre curso pela coordenadora do curso. Terá espaço
para representantes discente falem dos movimentos estudantis. Também será aberto espaço para debate
com a platéia.
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VIII Workshop da Pós-Graduação em Física da UFJF

Cristiano Legnani

DEPTO DE FISICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

O evento, terá como temática principal o Laboratório Nacional de Luz Síncroton (L.N.L.S.) que é uma
instituição de pesquisa em física, biologia estrutural e nanotecnologia localizada em São Paulo. No decorrer
deste encontro, abordaremos as principais linhas de pesquisa deste laboratório e suas aplicações e inovações
geradas na física, engenharias, biologia, nanotecnologia e indústria.
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Dissecção de Aorta

Carina Dantas Ruiz Magalhaes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Dissecção Aguda da Aorta é a mais comum e letal catástrofe envolvendo a aorta. Ocorre devido à
delaminação das paredes da aorta, produzida pela infiltração de sangue em uma falsa luz entre a adventícia e
a íntima. Apesar de ser uma condição pouco frequente, sua importância decorre da mortalidade elevada
quando não reconhecida e tratada de imediato. A dor torácica súbita, dilacerante e lancinante perfaz a
manifestação clínica mais comum. Entretanto, os achados físicos podem estar ausentes ou serem
inespecíficos, dificultando a suspeição e o diagnóstico. O diagnóstico é baseado na suspeita clínica e
confirmado através de métodos de imagem como Ecocardiografia, TC e RNM. Cada exame tem vantagens e
desvantagens em relação à acurácia, disponibilidade, riscos e custos. O tratamento para dissecção aguda de
aorta tem como meta o controle de pressão arterial e da dor, com parada do processo de dissecção.
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Estudo radiográfico do tórax e abdome

Carina Dantas Ruiz Magalhaes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O grande avanço da Radiologia, ocorrido especialmente nos anos 70 e 80, possibilitou o diagnóstico mais
rápido e preciso de doenças, assim como o estadiamento e o seguimento evolutivo das mesmas. Somando-se
à radiografia (RX), já comumente utilizada, foram incorporados os métodos de imagem como a
ultrassonografia (US), a tomografia computadorizada (TC), a ressonância magnética (RM), que possuem a
vantagem de serem menos invasivos.
A radiografia do tórax, por sua facilidade de execução e baixo custo, continua sendo um dos exames mais
utilizados na prática médica. Entretanto, não é raro encontrar imagens que evidenciam técnica inadequada ou
incidências insuficientes. Daí a importância que os profissionais da área da saúde tenham conhecimento a
respeito dos aspectos técnicos da sua produção e estejam aptos para interpretá-las de maneira adequada.
A ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são bastante úteis no
diagnóstico e acompanhamento da evolução das patologias abdominais, especialmente pelo poder de
resolução das imagens. Contudo, deve ser ressaltado que os exames complementares devem servir de apoio
ao diagnóstico clínico e nunca substituir uma boa anamnese e exame físico.
Além disso, é importante que os médicos e demais profissionais da área da saúde tenham domínio sobre as
indicações e contra-indicações dos exames de imagem, os riscos que oferecem, suas limitações e relação
custo-benefício. Sendo assim, espera-se que o presente evento seja capaz de proporcionar tal conhecimento
ao público-alvo aliado ao aperfeiçoamento da interpretação das imagens dos principais acometimentos
patológicos do tórax e abdome.
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IV Encontro de Práticas em Ciências e Matemática nos anos iniciais

Reginaldo Fernando Carneiro

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O IV Encontro de Práticas em Ciências e Matemática nos anos iniciais - CIMAI - tem a proposta de
compartilhar processos de ensinar e aprender ciências e matemática desenvolvidos por professores dos anos
iniciais em suas aulas. Em particular, pretende promover a troca de experiências de exploração, compreensão
e problematização do mundo natural e social a partir dos conhecimentos escolares em ciências e matemática.
Para tanto, tem como público alvo professores e professoras da Educação Infantil e dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, estudantes de Pedagogia de Instituições de Ensino Superior, estudantes de Pós-
Graduação, além de interessados na temática do Encontro. O evento será realizado nos dias 31/05 e 01/06 de
2019, na Faculdade de Educação e no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Coordenador: Prof. Reginaldo Fernando Carneiro
Contato: encontrocimai@gmail.com
Site: www.ufjf.br/cimai
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III Semana Rainbow da UFJF

Marcelo Carmo Rodrigues

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Desde 2017, o  referido Projeto de extensão se propõe a realizar uma série de ações voltadas para a inclusão
social da comunidade LGBTTI+ através de eventos culturais, colóquio, conferências e ações de
empreendedorismo social. Em 2019, a principal ação será a realização da III Semana Rainbow da UFJF,
reunindo atividades artístico-culturais, com o objetivo de sensibilizar as comunidades envolvidas para as
questões relacionadas às homossexualidades, às identidade de gênero e sexual, além de trabalhar o respeito
à diversidade. Trata-se de um projeto de extensão da UFJF, que acontecerá pela terceiro ano consecutivo,
entre 07 e 19 de agosto/2019, destinado à comunidade acadêmica (discentes, docentes, técnicos-
administrativos e terceirizados), população da cidade de Juiz de Fora e cidades que compõem o Circuito
Turístico "Caminho Novo" e turistas oriundos de diversas cidades brasileiras. Realizar a III Semana Rainbow
reforça o papel da Universidade Federal de Juiz de Fora como protagonista na luta pelo acesso aos direitos
por todas/os/es. A UFJF, busca, através de ações de extensão universitária e de ações afirmativas, a
aproximação com a comunidade, a compreendendo como um espaço privilegiado de produção do
conhecimento, e ainda, como forma de retribuição de investimentos. Muitas dessas ações visam a superação
das desigualdades sociais, contribuindo para o desenvolvimento cultural e socioeconômico, oportunizando
ainda, aos acadêmicos participantes a convivência com a realidade prática e profissional.
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Dia Mundial da Água - Palestras e Debates: A Água como Princípio de Todas as Coisas

Celso Bandeira De Melo Ribeiro

DEPTO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

FACULDADE DE ENGENHARIA

Resumo
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Desafios na atuação da psicologia nos dias atuais: como as clínicas escolas contribuem para esse debate?

Alinne Nogueira Silva Coppus

DEPTO DE PSICOLOGIA /ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

O seminário consistirá em uma manhã e tarde dividido em mesas redondas  com os professores do curso de
psicologia e convidados externos que irão apresentar os respectivos projetos de extensão desenvolvidos no
CPA  e debater as temáticas já desenvolvidas com a participação dos convidados externos. Haverá também
espaço para que os TAES e os psicólogos parceiros da instituição  possam fazer uma discussão sobre o
papel da clínica escola na formação do aluno, enriquecimento do curso e fornecimento de um serviço gratuito
à comunidade externa.
LOCAL: anfiteatro do ICH
HORÀRIO: 9 às 16h.
email para contato e informações: cpa.psicologia@ufjf.edu.br
www.ufjf.br/cpapsicologia
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Boas práticas agropecuárias na produção de leite de cabra

Jefferson Filgueira Alcindo

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O objetivo desse evento é promover a capacitação de pequenos produtores rurais sobre os aspectos
higiênicos-sanitários na produção de leite de cabra. O evento será aberto a produtores que tenham interesse
em adquirir novos conhecimentos sobre a produção de leite de qualidade. Ocorrerá em dois dias, sendo que o
primeiro composto por uma atividade teórica, que terá início às 14:00h na Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), e o segundo por uma atividade prática, com iníco às 8:00h em um capril da região.O
responsável pela fazenda onde irá ser realizada a atividade prática está ciente do evento e concorda com a
sua realização.
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Segurança Alimentar na Produção de Queijos Minas Artesanais

Fabiola Fonseca Angelo

Departamento de Medicina Veterinária

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

O 1° Ciclo de Palestras em Segurança Alimentar na Produção de Queijos Minas Artesanais (QMA) será
realizado no auditório da Embrapa Gado de Leite, localizado à Av. Eugênio do Nascimento, 610 - Aeroporto,
Juiz de Fora - MG. O evento contará com a participação de renomados professores, pesquisadores, técnicos
e fiscais federais e estaduais. O evento tem como objetivo a divulgação, a conscientização da produção e
consumo seguros dos queijos artesanais, que foram reconhecidos recentemente como patrimônio histórico
imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para isso, serão montadas
mesas redondas e palestras, durante os dias 6,7 e 8 de novembro de 2019.  Durante os ciclos de palestras,
serão discutidos temas que são considerados gargalos na produção do QMA de qualidade. Os temas
abordados serão: patógenos mais frequentemente encontrados; fatores de risco de contaminação durante o
processo de produção, durante a obtenção do leite e durante a fabricação; os principais pontos críticos de
controle (PPCs) e programas de boas práticas agropecuárias (BPA) e de fabricação (BPF) para a produção de
um QMA seguro. Cada palestra terá duração de uma hora para a apresentação do problema, seguida por
discussões em mesa redonda, aberta ao público alvo, para a solução do problema. Para participar do evento,
o interessado deverá entrar em contato com a organização do evento pelo número 32991841551 ou email:
eventoqma@yahoo.com ou realizar sua inscrição pelo site do evento: segurancaalimentarqmaufjf.br. Serão
disponibilizadas 75 vagas para os interessados, tendo como prioridade os pequenos produtores envolvidos
com a produção de QMA, filhos desses produtores maiores de 18 anos e que participam da produção do
QMA, técnicos agropecuários e estudantes de graduação e pós graduação.
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Novos Caminhos para a Justiça: diálogos sobre mediação e desjudicialização

Nathane Fernandes Da Silva

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento "Novos Caminhos para a Justiça: diálogos sobre mediação e desjudicialização" contará com uma
mesa de debates entre o professor Mestre Daniel Capecchi e a professora Doutora Nathane Fernandes da
Silva, em que se buscará estimular o diálogo entre discentes e docentes sobre a necessidade de se promover
a justiça por outros caminhos que não exclusivamente ligados ao Poder Judiciário.

O objetivo é demonstrar que é possível promover o acesso a direitos e à justiça de outras formas, não
judiciais e não judiciárias, fomentando um acesso mais direto e menos formal à justiça. Para tanto, entende-se
que a mediação social informativa é importante ferramenta para a ampliação do acesso à justiça no Brasil,
especialmente quando trabalhada em contextos não judiciários. A mediação social informativa é espécie de
metodologia de mediação que busca auxiliar as pessoas a solucionarem seus conflitos de forma autônoma e
empática, e, sobretudo, informada, para que elas tenham consciência de seus direitos e dos melhores
caminhos para realizá-los.

No evento, ainda, será lançado o livro da professora Nathane Fernandes da Silva, produção de sua tese de
doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. A obra é intitulada: "O Diálogo dos
Excluídos: a mediação social informativa como instrumento de ampliação do acesso à justiça pela via dos
direitos no Brasil"

As inscrições serão realizadas no local, 30 minutos antes do evento.
Contato: nathanefsilva@gmail.com
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V SEMANA DA FACED, X SEMANA DA EDUCAÇÃO

Tania Guedes Magalhaes

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

A Semana da FACED/ Semana da Educação é um evento vinculado ao Departamento de Educação e ao
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação da UFJF. Tem o objetivo de
socializar as experiências entre práticas de extensão, ensino e pesquisa realizadas por professores/as de
educação básica, ensino superior e alunos/as da pedagogia, demais licenciaturas e pós-graduação; e
possibilitar o intercâmbio científico dos conhecimentos produzidos entre os grupos de pesquisas e estudos
nas relações entre experiência e educação.
Público-alvo: alunos de graduação de todas as licenciaturas (e áreas afins), alunos de pós-graduação da área
de Educação (e áreas afins), professores da educação básica (pública ou particular), professores
universitários e pesquisadores da área de Educação.
Será realizado de 28 a 30 de agosto de 2019 na Faculdade de Educação da UFJF, das 8h às 22h.
Site do evento: http://www.ufjf.br/semanadafaced/
Site dos anais do evento: http://www.ufjf.br/anaisdasemanadafaced/
Emails de contato: inscricoes.semanadafaced@gmail.com   e evento.semanadafaced@ufjf.edu.br
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Seminário de Resgate à Política Habitacional em Juiz de Fora: Recursos e fomento à Assistência Técnica

Leticia Maria De Araujo Zambrano

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

O Seminário de Resgate à Política Habitacional em Juiz de Fora: Recursos e fomento à Assistência Técnica
objetiva resgatar a discussão acerca da Política Municipal de Habitação em Juiz de Fora, além de difundir e
Fomentar a aplicação da Assistência Técnica como meio de viabilizar, em escala, a atuação de profissionais
na prática da política habitacional, bem como impulsionar a adesão da sociedade ao projeto de lei popular
para Cota de Habitação de Interesse Social, sendo este um meio de geração de recursos para o Fundo
Municipal de Habitação. O público alvo são todos os agentes públicos e privados envolvidos na produção de
moradia, produção do espaço urbano, estudantes e sociedade como um todo, que se pretende cativar para o
problema das demandas habitacionais de interesse social. Principalmente, é alvo do seminário, a população
de baixa renda da cidade, que será beneficiada pelas ações advindas do seminário.
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Território e territorialidade, meio ambiente e currículo escolar: troca de saberes entre professores da
Universidade Federal de Juiz de Fora, alunos formandos do Colégio de Aplicação João XXIII/ Cap, indígenas
e quilombolas
Catia Pereira Duarte

DEP DE EDUCACAO FISICA-JXXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

A proposta "Território e territorialidade, meio ambiente e currículo escolar: troca de saberes entre professores
da Universidade Federal de Juiz de Fora/ UFJF, alunos formandos do Colégio de Aplicação João XXIII/ Cap,
indígenas e quilombolas" é oriunda dos resultados dos projetos de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade Federal de Juiz de Fora – Esportes de origem nacional: Projeto Coletivo de Trabalho resgatando
a identidade brasileira nos 3os anos do Ensino Médio; Danças de origem portuguesa, indígena e quilombola
da escola; Oficinas de danças tradicionais na escola: formação de professores para a discussão da
diversidade sociocultural brasileira; e, O ensinar e o aprender em comunidades negras: Implantação da
Educação Escolar Quilombola em Colônia do Paiol/ Bias Fortes -, apresentados em eventos científicos em
2018 sobre as demandas das comunidades que estamos interagindo. Esta tem como objetivo, ampliar os
conhecimentos sobre território e territorialidade; meio ambiente e currículo escolar, sinalizados pelos
professores e alunos do Cap, alunos, indígenas Guarani Mbyá e os quilombolas da Colônia do Paiol. Deseja-
se, por meio de um evento de 10h no Cap, alçar possibilidades de superação das dificuldades a partir da
compreensão das leis, das trocas de saberes e fazeres, da construção de projetos em cada locus.
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11ª Semana do Turismo

Alice Goncalves Arcuri

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

A Semana do Turismo é um evento acadêmico regional, organizado anualmente pelo Curso de Turismo da
UFJF, que, em 2019 vai debater o tema "Turismo e Acessibilidade", em sua 11ª edição, buscando
compreender as necessidades das pessoas com deficiência nas atividades turísticas, aproximando estas de
discentes, docentes, empresários, funcionários públicos e profissionais que trabalham com questões de
acessibilidade em Juiz de Fora e região, sensibilizando o público-alvo para questões relevantes e
relacionadas às pessoas com deficiências e sua relação com o turismo. O evento tem como proposta oferecer
conferências, mini-cursos, mesas de debates e mostra acadêmica para apresentação de trabalhos científicos
e será realizado de 01 a 04 de outubro, no Instituto de Ciências Humanas (ICH) da UFJF. Informações pelo
site do Curso de Turismo da UFJF.



Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Encontros ao Redor da Mesa

Miriam Carla Do Nascimento Dias

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

REITORIA

Resumo

A arte de “bem receber” envolve diversas técnicas e detalhes que podem ser acessíveis a toda a sociedade e
setores corporativos de forma a gerar valorização pessoal e profissional ao se descortinar que os momentos
mais marcantes da vida acontecem ao redor da mesa. O "Encontro ao Redor da Mesa" se dará em forma de
seminário, contendo 5 palestras, 4 workshops e 1 mesa redonda cujos temas são concernentes à arte de bem
receber à partir do ponto de vista da arquitetura e do design. O evento acontecerá no Ed. Itamar Franco, na
Faculdade de Engenharia com início programado para às 08:00h e encerramento programado para às 18:00h.
Maiores informações pelo e-mail lab.ecos@arquitetura.ufjf.br
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III Fórum do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

No dia 8 de novembro de 2019 ocorrerá o Evento “III Fórum do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa”, no
auditório da UNIPAC, das 8 as 17h30. Este evento será organizado pelo Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa
(NEPI-UFJF/GV). Durante o evento ocorrerão importantes palestras relacionadas com a temática
Envelhecimento e Cuidado com a Saúde. Nestas palestras contaremos com os ilustres professores, como: Dr.
Paulo Roberto dos Santos Amorim (UFV), Dr Rodrigo Caetano Arantes (Conselheiro titular do Conselho
Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais), Dra. Andréia Queiroz Ribeiro (UFV) e Dra. Carolina Nemésio de
Barros Pereira (UFMG). O evento será gratuito, com inscrições realizadas no dia do Evento (Período de
Inscrições/Credenciamento). Espera-se que o evento permita a aproximação da comunidade participante do
evento, estreitando laços e proporcionando um processo de ensino-aprendizagem efetivo e participativo. O
evento será gratuito, com inscrições realizadas no dia do Evento (Período de Credenciamento), para facilitar
uma maior participação da comunidade externa. O público alvo será a comunidade externa (mas também
interna, se houver procura) interessada pela temática.
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I Festival de livros cartoneros de Juiz de Fora e região

Lauriana Goncalves De Paiva Guttierrez

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Nossa proposta com o I Festival de livros cartoneros de Juiz de Fora e região, é multiplicar as experiências no
tocante a produção de livros cartoneros com alunos-pequenos escritores dos anos iniciais da Educação
Básica, com alunas do Curso de Pedagogia da UFJF, com professoras, escritores e o público em geral,.
      Será portanto, um evento de extensão de culminância do trabalho de letramento literário desenvolvido
especialmente nos anos finais do bloco de alfabetização e das alunas do Curso de pedagogia da nossa
universidade que produzem durante sua formação livros artesanais para trabalho com os conhecimentos
matemáticos com discentes. A presente proposta, fortalece o tripé ensino pesquisa e extensão, no âmbito do
Cap. João XXIII, e do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFJF e possibilitará a multiplicação
de experiências bem sucedidas no tocante a formação de pequenos escritores desenvolvidas em nossa
cidade a partir da socialização das mesmas. Temos também no festival, o I Encontro de pequenos escritores
da região.
    O evento irá ocorrer entre os dias 23 e 24 de setembro, no Colégio de Aplicação João XXIII, estará
organizado a partir de em um conjunto de eventos literários, assim teremos uma programação diversificada,
dentre as atividades estão: lançamentos, mesas de debate, contação de histórias infantis, presença de
escritores, oficinas, palestras, exposições, gincana literária, recitais,sarau autoral, chá de poesias, escambo
literário, feira de livros, mostra de projetos pedagógicos de incentivo a leitura, encontro de pequenos
escritores, piquenique encantado e feira de livros cartoneiros.

e se destina a educadores, alunos de todas as idades, universitários, escritores, agentes culturais,
expositores, famílias,  comunidade em geral.
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Ecologia de saberes no Jardim Botânico

Gustavo Taboada Soldati

DEPTO DE BOTANICA /ICB

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

A presente proposta busca propiciar espaços de diálogos de diferentes sistemas de conhecimento e
representações do mundo. Acredita-se que, além da academia, institucionalização do conhecimento científico,
outros sistemas populares também construíram saberes e explicações válidas, especialmente em relação aos
desafios atuais de nossa sociedade. O principal objetivo desta proposta é convidar mestres populares para
apresentar ao público diferentes dimensões culturais, sociais, políticas e econômicas destes atores sociais.
Portanto é um um desafio epistêmico e humanitário pautado no conceito de "Ecologia dos Saberes". Todas as
atividades serão realizadas nas dependências do Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora e
estão em completa sintonia com o seu Projeto Político Pedagógico, contribuindo, desta maneira, para a sua
implementação. Propõe-se dois encontros por mês, aos sábados. A participação será garantida por inscrição
em formulários "on line".
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Arte em Trânsito: deslocamentos poéticos

Renata Oliveira Caetano

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

O que pode o artista na escola?
O que pode a arte na escola?
O que pode a arte em trânsito?
O que pode uma escola sem arte?
O que pode a arte na educação?

Partido dessas perguntas norteadoras Arte em Trânsito: deslocamentos poéticos (Edição 2019) pretende
apresentar, em diferentes frentes, possibilidades críticas de diálogo com a sociedade em torno da arte.
Visamos abrir as perspectivas de atuação tanto dos docentes da área, quanto de artistas, reforçando o papel
fundamental dos Colégios de Aplicação na formação de uma sociedade crítica e dialógica, por meio de
exposições em diferentes espaços da UFJF e um Colóquio.
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Fórum de Turismo local: o Plano Municipal de Turismo de Juiz de Fora

Mariana Pereira Chaves Pimentel

DEPTO DE TURISMO  / ICH

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo

Desde o início de 2018 formou-se uma comissão no COMTUR para a elaboração da primeira etapa do Plano
Municipal de Turismo de Juiz de Fora, o Diagnóstico do turismo na cidade. O processo de elaboração do
diagnóstico foi realizado de maneira participativa, com representantes de empresários, da Prefeitura
Municipal, de professores desta Universidade, e membros da sociedade interessada. Findada essa etapa,
devem ser elaborados os eixos estruturantes e as ações a serem empreendidas, alguns dos quais já foram
esboçados por essa comissão, tendo em visto o diagnóstico, mas precisam ser analisados, debatidos e
ampliados pelo maior número de envolvidos do setor, para que o Plano atenda ao maior número, seja factível
e tenha mais chances de ser implementado. Para isso é que se propõe e se justifica este evento, para atender
a esta etapa do planejamento do desenvolvimento do turismo na cidade, o chamamento dos envolvidos e
interessados, a discussão pública, o apontamento de alternativas e soluções, e a formação de uma rede
gestora do turismo no município.
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Hackathon - Gestão, Inovação e Saúde

Hilton Manoel Dias Ribeiro

ECONOMIA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O HACKATHON: Gestão, Inovação e Saúde busca selecionar e valorizar soluções inovadoras dentro do
ambiente acadêmico da UFJF-Campus GV. Este concurso tem por caraterística ser uma maratona para o
desenvolvimento de projetos de solução que sejam inovadoras e utilizáveis, especialmente para a área da
saúde. Como organizador da ação, o GT-Inovação da UFJF-Campus GV pretende, no dia da maratona,
ofertar mentorias para os discentes em temas relacionados ao aprimoramento da ideia , fomentando a busca
de soluções inovadoras e a integração entre o conhecimento científico e as demandas da sociedade. A
metodologia do evento seguirá os moldes de um desafio de inovação, em que soluções para saúde serão
apresentadas e melhoradas pelos discentes, por meio de mentorias técnicas especializadas. Além disso, as
melhores soluções inovadoras para saúde serão premiadas ao final das mentorias, por meio de uma
Comissão Julgadora a ser selecionada pelo GT-Inovação. A maratona acontecerá em um dia único no mês de
junho e será precedida por uma palestra sobre "empreendedorismo na saúde", no mês de maio. O prédio do
Pitágoras, onde estão situadas partes das atividades do Campus GV, será o local do evento.
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III Seminário da Pós-graduação em Educação Física da UFJF-GV: Aplicações tecnológicas em Saúde,
atividade física e esporte

Ciro Jose Brito

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Nos dias 4 e 5 de junho de 2019 ocorrerá o Evento “III Seminário da Pós-graduação em Educação Física da
UFJF-GV: Esporte olímpico, Desempenho e Reabilitação”, no auditório da UNIPAC, nos períodos da tarde.
Este evento será organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFJF-GV. Durante o
evento ocorrerão importantes palestras internacionais relacionadas com a temática “esporte, desempenho
físico e reabilitação”. Nestas palestras contaremos com os ilustres professores internacionais: Dr. Esteban
Ariel Aedo-Muñoz; Dr. Tomás Herrera Valenzuela e Dr. Fabio Del Bello. Cabe ressaltar que estes professores
são destaques nas suas áreas de pesquisa e atendimento à comunidade no Chile e, com certeza, contribuirão
com o avanço do conhecimento da comunidade externa de Governador Valadares. Além das palestras, todos
os palestrantes irão ministrar minicursos, o que os aproximará ainda mais da comunidade participante do
evento, estreitando laços e proporcionando um processo de ensino-aprendizagem efetivo e participativo. O
evento será gratuito, com inscrições realizadas no dia do Evento (Período de Credenciamento), para facilitar
uma maior participação da comunidade externa. O público alvo será a comunidade externa (mas também
interna, se houver procura) interessada pela temática.
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MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DE SAÚDE E COMUNIDADE (MESC/UFJF)

Sergio Xavier De Camargo

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA

FACULDADE DE MEDICINA

Resumo

A 1a. MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DE SAÚDE E COMUNIDADE
(MESC/UFJF) é um evento de Extensão dirigida à divulgação das atividades acadêmicas e sociais
desenvolvidas por discentes de graduação, profissionais de saúde e usuários da Atenção Primária à Saúde,
nos serviços públicos de saúde, para divulgar e valorizar a integração entre ações de Ensino, Pesquisa e
Extensão viabilizados pela parceria entre Universidade, Profissionais dos Serviços de Saúde e Comunidade
relacionada à Consolidação do Sistema Único de Saúde. Os eventos ocorrerão nos dias 27/06/2019 (1a.
edição) e 28/11/2019 (2a. edição) no Campus da UFJF, Maiores informações, NATES/UFJF (32) 2102-3830.
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Leitura no Campus

Suzana Lima Vargas Do Prado

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O Projeto Leitura no Campus visa despertar o gosto pela leitura literária em crianças do bairro Dom Bosco que
brincam na praça Cívica do Campus da UFJF durante os fins de semana, proporcionado o livre acesso a
livros de diversos gêneros literários e promovendo ações variadas de incentivo à leitura literária voltadas para
as crianças e seus familiares. O evento será realizado no dia 27 de abril, no horário de 14:00 às 17:00.
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Conversando com a Coordenação:conhecendo a matriz curricular do Curso de Nutrição

Cephora Maria Sabarense

DEPARTAMENTO DE NUTRICAO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Resumo

Considerando a necessidade de adequação ao novo RAG, as futuras mudanças no Projeto Pedagógico do
Curso de Nutrição e as interrelações entre as disciplinas e seus pré-requisitos faz-se necessário informar aos
discentes as implicações futuras no planejamento das suas atividades. Desta forma, o NDE do Curso de
Nutrição decidiu reunir discentes e docentes a fim de conscientizar do esforço que deverá ser feito por todos,
sem prejuízo para a formação acadêmica e integralização dentro do prazo regimental.
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ADMINISTRADOR E MERCADO DE TRABALHO: Consultoria, oportunidades e desafios

Jose Roberto Passos Junior

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O objetivo da adividade é proporcionar ao discente da UFJF-GV uma visão competitiva do mercado, bem
como motiva-lo na busca de profissionalização e especialização no tocante a academia e a vida profissional.
Palestrante: Décio Pessoa
CEO da Allman Consultoria
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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 as diversidades, trabalho e inclusão de grupos
socialmente subalternos e vulneráveis nas organizações e na sociedade com toda a comunidade acadêmica,
especialmente das áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, e com trabalhadores de Juiz de
Fora e região.Tal proposta visa desconstruir preconceitos e preparar os acadêmicos e trabalhadores, 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 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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PROCIDEC DEBATE: parto, nascimento e trabalho transdisciplinar

Mateus Clovis De Souza Costa

DEP DE FINANCAS E CONTROLADORIA

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Resumo

NOME DO EVENTO: PROCIDEC Debate
Tema: Parto, nascimento e trabalho interdisciplinar
Data: 05/04/2019
Local: auditório da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC)
Horário: 14:00 – 17:00
Expositor:
Ricardo Hebert Jones – médico obstetra, escritor, palestrante no Brasil e no exterior
Integrantes da mesa de debates:
Esther Manfrini – médica obstetra
Heloisa – enfermeira obstetra
Tássia Januário – doula e enfermeira
Vanessa Sales – doula, psicóloga e assistente social
Camila Pavam – Nutricionista
Mateus Costa – coordenador do PROCIDEC
Público – alvo
Profissionais e acadêmicos da área de medicina, enfermagem, psicologia, nutrição, assistente social, doula e
demais interessados na assistência interdisciplinar ao parto e nascimento.
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Semana da Química 2019

Lilian Lucia Rocha E Silva

DEPTO DE QUIMICA /ICE

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

Resumo

A Semana da Química é um evento que ocorre anualmente na Universidade de Juiz de Fora (UFJF) a mais de
duas décadas e faz parte de um complexo de eventos, denominado Semana do Instituto de Ciências Exatas,
que é composto pelas Semanas da Matemática, Estatística, Física, Ciências da Computação e Química.
A semana da Química tem por objetivo mostrar ao público geral, de forma simples, a aplicação dos trabalhos
científicos desenvolvidos na academia através de oficinas em laboratórios, mesas redondas, palestras e
minicursos. As ações desenvolvidas durante a semana tem por objetivo uma maior integração entre os alunos
de graduação (licenciatura e bacharelado) e os alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado), bem como
os alunos do ensino superior com os alunos do ensino básico.
O evento será realizado nas dependências do Instituto de Ciências Exatas entre 08:00 e 21:00 h entre os dias
21/10 e 23/10/2019.
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Cine Acadêmico 'As mil Mulheres'

Flávia Carvalho Dos Santos

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

Cine Acadêmico
Data: 28/03/19 (quinta-feira)
Horário: 8h
Local: Sala B101 - Pitágoras
Documentário: As Mil Mulheres
Realização: UFJF-GV
Apoio: Taturana Mobilização Social
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GESTÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS

Jose Roberto Passos Junior

ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O evento será apresentado na UFJF-GV no Pitágoras, sala 407 com inicio as 08 horas.
Tem como objetivo orientar os alunos sobre as melhores práticas de administração que permitam tornar as
empresas mais competitivas.
A palestra será ministrada pelo administrador Ademir Souza da Silva, que atua como Analista e Consultor do
Sebrae-MG em Governador Valadares e possui MBA em Gestão de Pessoas.
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I Simpósio 'Letramentos e Direitos Humanos': formação para a cidadania

Alexandre Jose Pinto Cadilhe De Assis Jacome

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FAC DE EDUCACAO

Resumo

O I Simpósio "Letramentos e Direitos Humanos" tem como objetivo estabelecer um espaço de aprimoramento
e formação continuada de projetos de pesquisa, ensino e extensão sobre projetos didáticos de letramentos
que se orientem por e para ações de diminuição de desigualdades sociais, atendendo ao disposto no Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007). Trata-se de um evento de um dia, contanto com
conferências e apresentações de trabalhos em andamento e concluídos, sobretudo no âmbito do Pibid.
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SEMANA DO CALOURO 2019-1 DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA FAU-UFJF

Jose Gustavo Francis Abdalla

Departamento de Projeto, História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

ATIVIDADES VARIADAS, COMO: SEMINÁRIOS, MESA DE APRESENTAÇÕES, PALESTRAS E OFICINAS
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II Integra Monkila

Meirele Rodrigues Goncalves

DEP DE EDUCACAO FISICA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Objetivo. apresentação dos novos diretores da atlética, novos produtos e cronograma dos eventos que serão
promovidos pela atlética durante  o semestre.
Metodologia: diálogo entre os alunos e a nova gestão, afim de promover interação e integração entre os
discentes.
Público alvo: alunos do curso de Educação Física.
Data: 21/03/2019.
Horário: 13:00 às 15:00.
Email comissão organizadora: monkilagv@gmail.com
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Grupo focal Acessibilidade na Universidade Federal de Juiz de Fora

Emmanuel Sa Resende Pedroso

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

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

Realização de dois grupos focais com o objetivo de verificar percepções e entendimentos sobre as condições
de acessibilidade no Campus Juiz de Fora da Universidade Federal de Juiz de Fora, mais precisamente na
área da Faculdade de Direito. O trabalho é voltado para membros da comunidade acadêmica, sendo eles
alunos, professores, técnicos administrativos e profissionais terceirizados (público-alvo). A metodologia é
baseada na estrutura da técnica do grupo focal, na qual o pesquisador coleta e compara as opinio~es de
todos, de maneira a analisar o grupo (ELALI; PINHEIRO, 2013). Assim, junto a grupos de até 20 participantes,
serão abordadas questões referentes a condições de deslocamento, uso, orientação e comunicação na área
contemplada, bem como coletadas sugestões e observações relacionadas ao tema (acessibilidade). Por fim,
os dados obtidos irão embasar o estabelecimento de diretrizes projetuais para a promoção da acessibilidade
no espaço em questão.
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SINTONIZANDO: DISCUSSÕES SOBRE A ATUALIDADE

Jose Gustavo Francis Abdalla

Departamento de Projeto, História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Resumo

ATIVIDADES VARIADAS, COMO: SEMINÁRIOS, MESA DE APRESENTAÇÕES, PALESTRAS E OFICINAS
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Roda de Conversa 'Vamos Ler!'

Flávia Carvalho Dos Santos

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

REITORIA

Resumo

Roda de Conversa "Vamos Ler!"
Lançamento do livro "Mamãe ficou dodói", de Fabiana Tempone
Data: 28/03/19
Horário: 10h
Local: sala B101 - Pitágoras
Entrada: gratuita
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Pessoa e Mercado: autonomia privada e a arquitetura do planejamento sucessório

Sergio Marcos Carvalho De Avila Negri

DEP DE DIREITO PRIVADO-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

Evento sobre planejamento sucessório
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I Congresso de Trauma e Emergência do Leste Mineiro – I COTELM.

Romeo Lages Simoes

MEDICINA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

A Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Avançado de Governador Valadares (UFJF-GV) em
conjunto com a Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), tem por objetivo realizar nos dias 4, 5 e 6 de abril
de 2019 o I Congresso de Trauma e Emergência do Leste Mineiro (COTELM). O evento ocorrerá na
Universidade Vale do Rio Doce, Campus II, no auditório “Centro Cultural Hermírio Gomes Da Silva”, tendo
como público alvo médicos e discentes de medicina, com previsão de 500 participantes. As palestras terão
como objetivo discutir emergências clínicas e traumáticas entre diferentes áreas da medicina, especialmente
aquelas cujas morbimortalidades são mais frequentes no departamento de emergência (como as emergências
cardiológicas, pneumológicas, neurológicas, cirúrgicas, entre outras). A estrutura geral de apresentação dos
temas se baseia em palestras de 20 a 30 minutos, mesas redondas e discussão de casos clínicos,
destacando as atualizações e as principais condutas baseadas em evidência para a terapêutica mais efetiva.
Além disso, haverá apresentação de pôsteres e um espaço de 15 minutos para apresentação oral dos
trabalhos mais notáveis, contando, portanto, com uma carga horária total de 30 horas.
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Ciclo de Conversações 'Vidas Negras Importam: Gênero, Raça, Saúde e Violências - 21 dias de lutas
antirracistas e feministas'

Marco Jose De Oliveira Duarte

DEPTO FUNDAMENTOS SERV SOCIAL /SSO

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL

Resumo

No mês comemorativo pelo Dia Internacional das Mulheres, o 21 de março - Dia Internacional de Luta pela
Eliminação da Discriminação Racial, é organizado mundialmente por ativistas antirracistas e por direitos
humanos nos seus 21 dias de ativismo contra o racismo.  Nesse contexto e incluindo a Década Internacional
de Afrodescendentes (2015-2024), precisamos afirmar que corpos negros importam, denunciar que esses são
alvos da violência, da violação de direitos, dos assassinatos e estão no alvo da luta antirracista contra um
Estado genocida e sua necropolítica como afirma Achille Mbembe, pois são muitas Marielles, Claudias e
Dandaras. Nesse sentido, o "Ciclo de Conversações: Vidas Negras Importam - gênero, raça, saúde e
violências - 21 dias de lutas antirracistas e feministas", aberto ao público de forma gratuita, terá como primeira
roda de conversa, pela manhã, a questão de gênero, de forma interseccional, a partir do olhar da luta
antirracista e das resistências dessas mulheres negras na sociedade brasileira. Na segunda roda, à noite, os
temas racismo, saúde e violência serão pensados pela crítica da razão negra, antecedido da apresentação
d´AS RUTHS. Nosso público-alvo são graduand@s e pós-graduand@s, docentes e TAEs da UFJF e a
sociedade em geral, em particular, os ativistas e interessad@s nas lutas antirracistas e feministas. O evento
se realizará no Auditório da Faculdade de Serviço Social da UFJF, das 9h às 12h (roda de conversa) e em
seguida, das 18h:45m às 22h (teatro e roda de conversa). Para maiores informações: gedis.ufjf@gmail.com
ou no site e telefone da unidade acadêmica.
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XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos: Desejo e Liberdade

Charlene Martins Miotti

DEPTO DE LETRAS

FACULDADE DE LETRAS

Resumo

O evento será inteiramente financiado com recursos oriundos da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos
(CNPJ: 21.943.618/0001-65), de modo que as inscrições não passarão pelo sistema da FADEPE. Trata-se do
Congresso Bienal da SBEC, com programação disponível para consulta no site:
https://www.congresso2019.classica.org.br/programacao

Inscrição de propostas de minicursos: 01/04 a 02/05
Divulgação dos minicursos aprovados: 06/05
Inscrição de trabalhos: 06/05 a 08/07
Inscrição em minicursos: 06/05 a 22/07
Inscrição para lançamento de livros: 06/05 a 22/07
Inscrição de ouvintes: 06/05 a 02/09
Envio do aceite dos trabalhos: até a data-limite de 15/07
Realização do evento: 02/09 a 06/09

Locais de realização: Faculdade de Letras, Instituto de Ciências Humanas, Centro de Ciências e Auditório
Geraldo Pereira no Instituto de Artes e Design.
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A Política de Prevenção à Criminalidade em Minas Gerais

Vicente Riccio Neto

DEP DE DIREITO PUBLICO MATERIAL-FACDIR

FAC DE DIREITO

Resumo

A palestra abordará conceitos centrais acerca da prevenção à criminalidade e analisará a política de
prevenção adotada no estado de Minas Gerais, com atenção especial ao programa Fica Vivo. O evento será
realizado no dia 10 de abril de 2019 às 10:00 horas da manhã no auditório do 2º andar da Faculdade de
Direito com duração mínima de duas horas. A conferencista será a Subsecretária de Prevenção à
Criminalidade do Estado - Andreza Rafaela Abreu Gomes.
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Projeto EntreRedes de formação docente: Extrapolando as fronteiras do CAp

Liliana Mendes

DEP DE LETRAS E ARTES-XXIII

COL DE APLICACAO JOAO XXIII

Resumo

Projeto EntreRedes de formação docente: Extrapolando as fronteiras do CAp

PÚBLICO ALVO: Docentes do Colégio de Aplicação João XXIII e das redes públicas de ensino de municípios
da região de Juiz de Fora, além de bolsistas graduandos das Licenciaturas da UFJF.

RESULTADOS ESPERADOS:
Construção de uma rede permanente de formação continuada de professores;
Aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos professores das diversas rede de ensino;
Divulgação de práticas exitosas no contexto da educação pública, através da publicação de relatos de
experiências;
Socialização de saberes produzidos em contextos de ensino.

MAIORES INFORMAÇÕES
Professora Professora Liliana Mendes
 liliana.mendes@ufjf.edu.br
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Fórum Interinstitucional 'Violência, Criminalidade e Políticas de Segurança Pública'

Braulio De Magalhaes Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Com objetivo de fomentar o debate reflexivo, crítico e propositivo sobre violência, criminalidade e segurança
pública, a fim de mobilizar para investimento em coordenação para o planejamento, supervisão e execução de
políticas públicas de segurança, propomos a realização deste Fórum Interinstitucional para evidenciar pautas
comuns em todos os municípios, prementes em todo o país, mas de exigível aporte científico, metodológico,
técnico, o que pode ser ocorrente neste evento, a fim de melhor orientar a gestão em cidades de médio e
pequeno porte. Sobretudo em razão da nova legislação e orientações a partir do Sistema Único de Segurança
Pública - SUSP, e das ações partilhadas entre os entes federativos e demais órgãos e da sociedade civil, vê-
se o evento como oportuno. Com palestra de especialista, além de mesa redonda institucional para evidenciar
atribuições legais dos órgãos, limites e possibilidades, pretendemos mapear as instituições e infraestrutura
local/regional, conhecendo os órgãos, entidades e lideranças, a fim de mobilizar para uma rede que permita
pactuar ações, projetos, programas e intervenções orientadas adequadamente. Após o evento pretendemos
prosseguir com encontros para debates, articulações e desenvolvimento de parcerias que permitam melhores
aportes à políticas de segurança na região, evidentemente, com o apoio e participação da universidade.
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