
Projetos submetidos ao edital 07/2012 da Fapemig – Apoio a projetos de extensão 
em interface com a pesquisa

1- A sociolinguística na escola – Lúcia Cyranka

2- Condições de trabalho e saúde no setor de serviço: uma abordagem empírica e de 
formação político-sindical  de trabalhadores  bancários  e  docentes  na rede pública 
estadual em Juiz de Fora – Ana Lívia Coimbra 

3- A escola promovendo saúde – Ana Paula Mendes

4- Uso e gestão sustentável de comunicação em espaços formais e informais – Bruno 
Fuser

5- Diagnóstico  e  viabilidade  técnica  para  medidas  de  mitigação  de  florações  de 
cianobatéricas em um lago urbano – Maria Carolina Soares

6- Sistema integrado de bolsa de materiais e resíduos para reuso e reciclagem – Pedro 
Kopschitz Bastos

7- Formação continuada de professores de Ewbank da Câmara: ações de extensão e 
pesquisa – Daniela Oliveira

8- Jornadas de planejamento municipal,  patrimônio cultural  e educação ambiental  – 
Fábio Lima

9- Utilização de realidade aumentada no apoio ao ensino de física em escolas de ensino 
médio – Rodrigo Luis Silva

10- Formando professores narradores nas/das suas práticas docentes – Hilda Micarello

11- Laboratório  de trabalho e relações  de trabalho:  análise  do trabalho do assistente 
social no espaço sócio-ocupacional de execução da política nacional de assistência 
social – Isaura Aquino

12- Avaliação de fatores de risco e proteção para diabetes nellitus, hipertensão arterial e 
doença renal crônica – Mônica Costa

13- Atividade física para amputados – Jorge Lima

14- Fisioterapia  intradialítica  para  pacientes  com  doença  renal  crônica  –  Maycon 
Reboredo

15- Listeria em alimentos:  qualidade e segurança dos produtos consumidos durante a 
gestação – Miriam Aparecida Pinto



16-  Da diversidade cultural à diversidade produtiva: construção dos saberes necessários 
para a transição agroecológica na Comunidade Quilombola de São Pedro de Cima – 
Leonardo Carneiro

17- Viver bem com diabetes – Elita Scio Fontes

18- A avaliação da equidade ambiental como uma estratégia para aprimorar o debate 
sobre licenciamento de atividades mineradoras – Bruno Milanez

19- Diálogos e experiências com educadores das creches públicas de Juiz de Fora – Ilka 
Schapper

20- Brincando e aprendendo: saúde na escola – Ana Claudia Rodrigues 

21- Patologias de edifícios históricos tombados: estudo de caso Cine Theatro Central – 
Maria Teresa Barbosa

22- Morte, terminalidade da vida e desenvolvimento humano – Tereza Cristina Soares

23- Oficina de prevenção e controle do estresse – Almir Boechat

24- Promoção da alimentação saudável – Andréia Aparecida Ramos

25- Epidemiologia  da  esquistossomose  mansoni  em  área  de  baixa  endemicidade: 
interface com a pesquisa X extensão – Sandra Helena Tibiriçá

26- Vida e saúde: atividade física para mulheres com câncer de mama – Eliana Lúcia 
Ferreira

27- A memória da cidade por meio de histórias de vida – Christina Musse

28- Curso  de  mídias  digitais  e  desenvolvimento  de  objetos  de  aprendizagem  para 
professores e alunos do ensino básico – Flávia de Souza Bastos

29- Lei  de  inovações  tecnológicas:  a  relação  entre  direito  e  economia  na  estrutura 
legislativa da propriedade intelectual – Alexandre Bueno Catelo

30- Urbanus-JF – Letícia Maria Zambrano

31- Desenvolvimento de manual para apoio às prefeituras em projeto de arquitetura e 
urbanismo de unidades da atenção primária em saúde no estado de Minas Gerais – 
José Gustavo Abdalla

32- Laboratório de aprendizagem colaborativa em criação sonora – Daniel Quaranta

33- Telejornalismo e fotografia: novos olhares – Iluska Coutinho


