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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Barreiro 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 

Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Atendimento interdisciplinar na assistência às pessoas com Transtornos Alimentares 

Descritivo: Os transtornos alimentares são condições graves relacionadas a comportamentos persistentes que afetam negativamente a vida de 
muitas pessoas. Tendo em vista o elevado número de pessoas com transtorno mental, há de se pensar em uma abordagem 
interdisciplinar para melhorar a capacidade de enfrentamento dos profissionais envolvidos. Os alunos serão capacitados e atenderão 
os pacientes inscritos. A partir das ações a serem efetivadas, poderão surgir novas oportunidades para melhoria da assistência que 
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vem sendo prestada. O serviço será alicerçado por meio de ações de promoção de saúde, de tal forma a tornar o indivíduo 
responsável pelo seu cuidado. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Denise Alves Perez. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h30min às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: As crianças com deficiência e a escola: construindo práticas de liberdade 

Descritivo: Contextualização geral sobre o conceito de infância. Deficiência e suas implicações psicossociais. As múltiplas infâncias. O conceito 
de estigma. Educação inclusiva. Planejamento e realização e intervenções. Território 1: Escola Estadual Afonso Pena: escola localizada 
próximo à UNA (Campus Aimorés), atendimento a crianças com necessidades educacionais especiais. Território 2: Vila Esperança:  
ocupação situada no Bairro das Indústrias em Belo Horizonte, atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Fabíola Fernanda Do Patrocínio Alves. 

Público-alvo: Design, Design de Animação, Design Gráfico, Nutrição, Arte e Educação, Letras, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Cinema e Audiovisual, Fotografia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 17 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Assistência jurídica à(o)s detenta(o)s LGBTIAQ+ da penitenciária BICAS I (penitenciária Professor Jason Soares Albergaria) 

Descritivo: O projeto tem como objetivo a capacitação técnico-jurídica das estudantes do curso de Direito por meio de aulas expositivas e da 
prestação de assistência jurídica, integral e gratuita, a(o)s detenta(o)s da comunidade LGBTQIA+ do presídio Bicas I, originária(o)s da 
cidade de Betim. Além do desenvolvimento profissional que é inerente à assistência jurídica e à capacitação, o projeto ensejará 
também reflexões sobre as questões de gênero, com vistas a um olhar mais humano em relação aos problemas de gênero no sistema 
penal. OBS: a assistência jurídica à(o)s detenta(o)s só poderá se iniciar após a celebração do termo de parceria com a SEJUSP-MG. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Galvão Rabelo. 

Público-alvo: Direito, Criminologia, Segurança Pública, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços Penais. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Ciência do bem 

Descritivo: No segundo semestre do projeto o objetivo será desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para auxiliar a recuperação e o 
cotidiano de idosos em casa de acolhimento. A instituição parceira será escolhida pelos estudantes, em seguida, uma visita para 
análise e identificação de problemas e soluções. A parte de execução se baseia na prototipagem e modelagem e, por fim, corte e 
montagem do objeto. 

Número de vagas:  80 

Professor 
Responsável: 

Vinnicius Dordenoni Pizzol. 
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Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 18 às 20h30min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Cidades inteligentes 

Descritivo: O objetivo é capacitar e incentivar alunos dos cursos de Engenharias, Tecnologias, Arquitetura & Urbanismo e Design a 
desenvolverem soluções para a transformação de uma cidade e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Essa ação deve 
pautar-se pela relação harmoniosa com o meio ambiente através da utilização e reaproveitamento de forma racional dos recursos 
ambientais locais e regionais em benefício da população. Para o segundo semestre de 2022, propõe- se trabalhar com a seguinte 
temática: “NZEB: edificações com necessidades energéticas quase nulas”, a partir de projetos de edificações e materiais sustentáveis 
e sistemas que contribuam para a eficiência energética. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

 Gustavo Cyrillo e Juliana Pereira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas – 
Licenciatura, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação 

e Empreendedorismo Digital, Marketing, Marketing – Bacharelado, Todos os cursos da área de TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h, e alguns Sábados. 

Modalidade:  Híbrido. 
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Projeto: ColUna e bem-estar 

Descritivo: Uma vez que a dor na coluna é um dos problemas de saúde mais comuns, este projeto visa contribuir com a saúde e qualidade de 
vida de pessoas que sofrem com dor crônica na coluna lombar. O projeto será realizado em parceria com o projeto social CAFC, 
localizado no bairro Fonte Grande, em Contagem. Os alunos irão estudar artigos atualizados sobre o assunto, captar indivíduos na 
comunidade que sofrem de dor na coluna e realizar ações de educação em saúde e exercícios em grupo que possam contribuir com 
o controle e manejo da dor lombar crônica. Serão realizados 6 encontros presenciais, no CAFC, à tarde (14 às 16h) ou manhã (09 às 
11h), e encontros virtuais nos demais dias. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Miguel Arcanjo de Assis. 

Público-alvo: Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Quiropraxia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 11h, ou das 14 às 16h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Construindo sonhos em conjunto: Una + Instituto Macunaíma 

Descritivo: O projeto tem como objetivo principal propor oficinas de capacitação para geração de renda e consultoria técnica para o Instituto 
Macunaíma, logo para a comunidade da Vila CEMIG. As oficinas de capacitação para geração de renda, através da utilização de 
resíduos ou materiais de baixo custo, tem como público-alvo as mulheres da comunidade da Vila CEMIG. Além das oficinas de geração 
de renda, o projeto propõe oficinas de conscientização ambiental para as crianças, filhos e filhas das mulheres participantes do 
projeto. 

Número de vagas:  80 
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Professor 
Responsável: 

 Fernanda Gomes Rabelo. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: dbyte - Formação Oracle: Banco de Dados 

Descritivo: Objetivo: aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre Banco de Dados na Oracle Academy (https://academy.oracle.com/). Os 
estudantes deverão: -Concluir a formação “DFo Database Foundations Learner” até 16/11/20022; -Apresentar certificado de 
conclusão até 16/11/2022; -Participar das orientações às quartas de 19h às 20h; -Ministrar aulas práticas sobre Banco de Dados para 
a comunidade externa até 19/11/2022; -Elaborar material didático das aulas até 16/11/2022; -Divulgar o evento para formação de 
turmas; -Escrever um artigo sobre as atividades desenvolvidas, com fotos das aulas e o material para divulgação do evento, até 
23/11/2022; -Gerenciar e realizar postagens no Instagram do projeto semanalmente. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Wesley Dias Maciel. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de TI e Computação, Engenharia da Computação. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19h às 20h. 

Modalidade: Digital. 
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Projeto: dbyte - Formação Oracle: Java 

Descritivo: O objetivo é aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre Java na Oracle Academy (https://academy.oracle.com/). Os 
estudantes deverão: -Concluir a formação “JFo Java Foundations Learner” até 16/11/20022; -Apresentar certificado de conclusão 
até 16/11/2022. -Participar das orientações às quartas-feiras das 19h às 20h; -Ministrar aulas práticas sobre Java para a comunidade 
externa até 19/11/2022; -Elaborar material didático das aulas até 16/11/2022; -Divulgar o evento para formação de turmas; -Escrever 
um artigo sobre as atividades desenvolvidas, contendo fotos das aulas e o material criado para divulgação do evento, até 23/11/2022; 
-Gerenciar e realizar postagens no Instagram do projeto semanalmente. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Wesley Dias Maciel. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de TI e Computação, Engenharia da Computação. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19h às 20h. 

Modalidade: Digital. 
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Projeto: D.E.L.A.S.: Mulher UNA 

Descritivo: O Projeto de extensão D.E.L.A.S tem por objetivo central a implantação de um núcleo de extensão prático-científico no Centro 
Universitário UNA, Campus Barreiro, destinado, especificamente, ao desenvolvimento de pesquisas e ações voltadas à reflexão e à 
promoção dos direitos da mulher. O projeto, que visa a ser uma ponte entre o universo acadêmico e a comunidade local do Barreiro, 
nasceu da idealização de contribuir com o melhoramento da sociedade, em âmbito acadêmico e comunitário local, no que tange aos 
direitos da mulher. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Barbara Helen Abreu Valadares. 

Público-alvo: Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Direito, Criminologia, Gestão da Segurança 
Pública Live, Mediação, Segurança Privada, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços 
Notariais e Registrais, Serviços Penais. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta e Sexta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Formação para mestres de obras 

Descritivo: Com base em diversidade e inclusão, o projeto dá acesso a capacitação aos mestres de obras e profissionais que atuam em diferentes 
âmbitos de canteiros de obras da construção civil. Os discentes da Instituição de ensino serão os responsáveis por fornecer a 
capacitação, organizar os encontros e dividir conhecimento adquirido durante o decorrer do curso, com o objetivo de capacitação 
de Profissionais atuantes em canteiros de obras, com o intuito de agregar conhecimento aos mesmos, fornecendo uma formação 
diretamente aplicada as atuações no dia a dia desses profissionais. O Projeto está de acordo com dois dos ODS, que são Objetivos 4, 
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8 e 10. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Clarissa Zambiasi. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Engenharias. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Impressão 3D, Engenharias e acessibilidade 

Descritivo: Com base em Diversidade e Inclusão, o projeto envolve modelagem e impressão 3D da obra de arte do acervo do museu de Minas 
Gerais - Quadro "A Má Notícia" de Belmiro de Almeida, 1897 - visando à ampliação da experiência de pessoa com deficiência, 
incluindo visual e sensorial. Em parceria com a Startup 3D Lopes e o NAPI, os alunos de engenharia utilizarão de manufatura aditiva 
e execução de experimentos de laboratório relacionados a conservação e degradação de materiais para apoiar na educação 
patrimonial, de forma sensorial, proposta pelo Museu Mineiro nas escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Madrith Sthel Costa Duarte. 

Público-alvo: Ética e Saúde, Arte e Educação, História, Pedagogia, Psicologia, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Cinema 
e Audiovisual, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Todos os cursos da área de Engenharias, 
Ciência da Computação, Jogos Digitais, Modelagem Gráfica e Jogos de Computador,  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 
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Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Jornal Hiperlocal 

Descritivo: O Projeto de Extensão Jornal Hiperlocal, que ocorre no campus Liberdade, tem como proposta produzir e editar conteúdo – notícias, 
entrevistas, podcasts, reportagens multimídia – sobre questões comunitárias dos bairros no entorno da Cidade Universitária Una. 
O objetivo é realizar a cobertura jornalística permanente de acontecimentos no Centro, Lourdes, Savassi e Funcionários, de modo a 
dar voz às comunidades locais sobre demandas nas áreas social, ambiental e cultural. Os alunos desenvolvem a pesquisa, a busca de 
fontes, as entrevistas, a redação e a reescrita. O resultado, em 2022/1, foi uma reportagem com 15 entrevistas, 9 fotos e um cartum, 
a partir da pauta “Pessoas em situação de rua”. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Maria Magda de Lima Santiago. 

Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Formação em Gestão 
de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e 

Inglês, Serviço Social, Gestão Ambiental, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 
Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 
Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, 
Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - 

Comunicação em Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Pública, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Ler, escrever e ser: a vida precisa de mais leveza e poesia! 

Descritivo: O ser humano precisa ter mais leveza e poesia no seu percurso acadêmico e social, e a leitura e a construção do conhecimento no 
mundo letrado são de extrema importância. Este projeto acerca de poesia, poemas, contação de histórias, produções autorais e não 
autorais, tem o intuito de promover o despertar para o mundo da leitura e da escrita de forma suave e lúdica. O projeto acontecerá 
nas quartas-feiras das 19:30 às 21:00 horas, com encontros presenciais e virtuais na Una Contagem (presença é obrigatória). É 
imprescindível disponibilidade, responsabilidade, alegria e muita vontade de fazer a diferença no mundo, e não menos importante 
saber trabalhar em grupo! Território/comunidade impactado/a pelas ações do projeto: Centro Universitário Una Contagem e escolas 
públicas da educação básica do entorno do Centro Universitário. 

Número de vagas:  200 

Professor 
Responsável: 

 Rafael Douglas Inácio. 

Público-alvo: Todos os cursos.  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Movimenta Una: adote um idoso 

Descritivo: O projeto integra ações diversas voltadas para a mudança do estilo de vida dos idosos do município de Contagem e reforça o impacto 
positivo que o exercício físico e outras ações relacionadas à saúde são 
capazes de proporcionar à população, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. Além disso, o projeto visa o princípio 
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de indissociabilidade: ensino, pesquisa e extensão, indispensável para formação discente e para interação entre a universidade e 
outros setores da sociedade. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

 Cristina Carvalho de Melo. 

Público-alvo: Educação Física, Educação Física – Bacharelado. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Oficina científica Una saúde 

Descritivo: Trata-se de um projeto de ensino, pesquisa e extensão que por meio da realização de palestras, estudos e oficinas proporcionará aos 
participantes subsídios teórico-metodológicos para o empoderamento e atuação de forma mais qualificada nas ações de pesquisa e 
de divulgação científica na área da saúde. O projeto buscará impactar tanto a comunidade interna (universitários), como externa 
(público do entorno da unidade), além de atuar na divulgação de informações científicas nas mídias sociais. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

 Cristina Carvalho de Melo. 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 20h40min às 21h40min. 

Modalidade: Digital. 
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Projeto: PCI: Projeto Criança Inclusiva 

Descritivo: Esse projeto visa à assistência às crianças e adolescentes com limitações funcionais e cognitivas nas diversas áreas da sua vida: lazer, 
acessibilidade, contexto escolar e desenvolvimento emocional. A realidade dessas crianças é limitada pelo impacto motor e 
emocional, além da dificuldade de inserir nas atividades esportivas e no apoio e suporte educacional. As famílias, muitas vezes, 
sentem sobrecarregadas psicologicamente e precisam do suporte emocional para lidarem com tais dificuldades. Através de uma 
equipe multidisciplinar, pode-se prever uma melhor abordagem e assistência na inclusão desses indivíduos na sociedade. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

 Cláudia Maria Monteiro de Freitas Teixeira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Práticas em reprodução animal: atualizações sobre reprodução das espécies domésticas 

Descritivo: O objetivo do projeto é implantar atendimento especializado em reprodução animal para a população de cães no entorno da Una 
Campus Barreiro e oferecer treinamento científico, teórico e prático aos discentes de Medicina veterinária. A finalidade é 
conscientizar a população da importância de diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças do sistema reprodutor das fêmeas e 
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machos através de abordagens e distribuição de cartilhas realizadas pelos acadêmicos, recrutando possíveis interessados em 
atendimento ginecológico e andrológico de rotina. Com essa abordagem, o projeto visa criar e proporcionar uma rotina de 
atendimento especializado em reprodução, contando com seminários, palestras, práticas de atendimento e visitas técnicas, 
formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Projeto: híbrido (encontros presenciais e online – quinta-feira 18h 
– horário dos encontros remoto e os presenciais aos sábados de manhã). 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Ana Carolina Bahia Teixeira. 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 18 às 19h, Sábado das 9 às 10h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Projetar 

Descritivo: O projeto oferece ao discente o exercício da prática projetual nas áreas de arquitetura, design de interiores e design gráfico a 
comunidade de Contagem. Nesse semestre parte da equipe dará continuidade ao projeto de requalificação do entorno da recém 
reformada Estação Ferroviária Bernardo Monteiro fazendo os ajustes propostos pelas secretarias da prefeitura, a especificação de 
materiais e acabamentos e o projeto de sinalização. Outra linha de trabalho é o desenvolvimento de projetos de caráter público ou 
privado que atendam as demandas de uma das comunidades mais vulneráveis do município, propondo soluções para espaços de 
lazer e convivência e projetos de design de interiores.   

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Luiz Henrique de Sena Nola. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Design Gráfico, Engenharia Civil. 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

Projeto: Saúde em foco 

Descritivo: O projeto aborda e conscientiza a população quanto a diversos aspectos relacionados ao Papilomavirus Humano, a importância de 
prevenção e imunização contra este vírus, além de vários outros assuntos relacionados ao bem-estar físico e emocional. Este vírus 
pode promover desde infecções transitórias, verrugas e até mesmo câncer de colo do útero, boca, pênis, dentre outros, tanto em 
mulheres como em homens. Manter hábitos de vida saudáveis, além da prática de exercícios físicos e autocuidado são indispensáveis 
para saúde dos indivíduos. O projeto será realizado no Via Shopping, englobando funcionários e frequentadores do shopping e na 
comunidade acadêmica da UNA Barreiro, contando com discentes, docentes e funcionários. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

 Alessandra Hermógenes Gomes Tobias e Eunice da Silva Barros. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Vida sustentável: soluções de Engenharia e Tecnologia 

Descritivo: O projeto amplia o conceito do antigo projeto PDC (2021), para além de nossas casas. Nesse semestre, iremos trabalhar na 
elaboração de propostas de soluções sustentáveis de engenharia e tecnologia para sanar necessidades específicas de uma 
comunidade (um lugar ou um grupo de pessoas com demandas em comum, a ser definido pela equipe). Serão estudadas assim, 
soluções de sustentabilidade nas diversas áreas dos cursos de Tecnologia e Engenharias (Civil, Mecânica, Elétrica e Produção ou 
afins). Haverá uma etapa de elaboração do projeto utilizando a metodologia Design Thinking e outra etapa que será apresentação 
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da proposta de solução (que pode ser presencial/digital) ao final do semestre. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Silvana Julia da Silveira Diniz. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Todos os cursos das áreas de Engenharia, e de TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 20h30min às 22h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Xepa na feira 

Descritivo: O projeto conscientiza a população quanto às ações de sustentabilidade e aproveitamento integral dos alimentos. Os alimentos que 
apresentam pequenos “defeitos” ou que estão maduros, sobram da venda diária dos hortifrutis e podem ser ofertados a baixo preço 
para o consumidor. A pandemia da Covid-19 e a crise socioeconômica a ela atrelada, valorizam os alimentos comercializados na 
"xepa da feira" e as ações de sustentabilidade com sugestões de receitas nutritivas, de baixo custo e saborosas. O projeto será 
realizado no Via Shopping, na área próxima ao Supermercado BH, e no Sacolão Abastecer Regional Barreiro, localizado na Praça José 
Verano da Silva, nº 17, Barreiro de Cima. Iremos promover ações de sustentabilidade para a comunidade acadêmica, frequentadores 
do shopping e na comunidade do bairro. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

 Eunice da Silva Barros. 

Público-alvo: Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Nutrição, Pedagogia, Comunicação e Marketing, Marketing Digital, Gastronomia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h, e em alguns Sábados. 
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Modalidade: Híbrido. 

 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Betim 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: AMPOP: abordagem multiprofissional ao paciente oncológico e em cuidados paliativos 

Descritivo: A longevidade vem aumentando e, paralelamente cresce também a necessidade de oferecer assistência e intervenção de qualidade 
ao paciente que se encontra com doenças em fase avançada de doenças. A atuação de uma equipe multiprofissional de suma 
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importância para o cuidado paliativo para que o paciente possa manter sua identidade, gerar conforto, treinar habilidade, manter a 
autonomia dos pacientes, incentivar a convivência e orientar os cuidadores e familiares. O objetivo deste projeto é proporcionar ao 
aluno condições para atuar de forma teórica/prática em setores de cuidados paliativos e oncológicos, diversos ambientes, 
desenvolvendo habilidades para o atendimento multidisciplinar. O projeto se destina a atenção à população da cidade de Betim e 
arredores. Encontros presenciais acontecerão em clínicas, hospitais e na própria instituição de ensino. Vale ressaltar que nas 
segundas, terças, quintas e sextas as atividades serão desenvolvidas presencialmente nos locais determinados nos períodos da 
manhã ou tarde a combinar. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

 Leonardo Silva Augusto. 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Segunda à Sexta-feira das 19 às 21h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: As crianças com deficiência e a escola: construindo práticas de liberdade 

Descritivo: Contextualização geral sobre o conceito de infância. Deficiência e suas implicações psicossociais. As múltiplas infâncias. O conceito 
de estigma. Educação inclusiva. Planejamento e realização e intervenções. Território 1: Escola Estadual Afonso Pena: escola localizada 
próximo à UNA (Campus Aimorés), atendimento a crianças com necessidades educacionais especiais. Território 2: Vila Esperança: 
ocupação situada no Bairro das Indústrias em Belo Horizonte, atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Fabíola Fernanda Do Patrocínio Alves. 

Público-alvo: Design, Design de Animação, Design Gráfico, Nutrição, Arte e Educação, Letras, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
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Humano, Cinema e Audiovisual, Fotografia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 17 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Assistência jurídica à(o)s detenta(o)s LGBTIAQ+ da penitenciária BICAS I (penitenciária Professor Jason Soares Albergaria) 

Descritivo: O projeto tem como objetivo a capacitação técnico-jurídica das estudantes do curso de Direito por meio de aulas expositivas e da 
prestação de assistência jurídica, integral e gratuita, a(o)s detenta(o)s da comunidade LGBTQIA+ do presídio Bicas I, originária(o)s da 
cidade de Betim. Além do desenvolvimento profissional que é inerente à assistência jurídica e à capacitação, o projeto ensejará 
também reflexões sobre as questões de gênero, com vistas a um olhar mais humano em relação aos problemas de gênero no sistema 
penal. OBS: a assistência jurídica à(o)s detenta(o)s só poderá se iniciar após a celebração do termo de parceria com a SEJUSP-MG. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Galvão Rabelo. 

Público-alvo: Direito, Criminologia, Segurança Pública, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços Penais. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Cavalo cura 

Descritivo: O projeto "Cavalo cura" tem como objetivo trabalhar ações educacionais e assistenciais na área da clínica equina e bem-estar animal 
do cavalo, voltados para os animais de equoterapia e proprietários da região que não possuem condição financeira e conhecimento 
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necessário para fornecer ao animal o manejo e cuidados necessários para lhe proporcionar uma vida saudável. Abordaremos ações 
sobre: exame clínico físico, manejo sanitário, exames laboratoriais, prevenção de zoonoses, doenças transmissíveis, manejo 
alimentar adequado e importância da odontologia equina. O cavalo cura, mas também precisa ser curado e cuidado! O projeto 
contará com a participação de acadêmicos do curso de Medicina Veterinária. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Ana Caroline Araújo Ávila. 

Público-alvo: Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 17 às 19h, e alguns Sábados. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Ciência do bem 

Descritivo: No segundo semestre do projeto o objetivo será desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para auxiliar a recuperação e o 
cotidiano de idosos em casa de acolhimento. A instituição parceira será escolhida pelos estudantes, em seguida, uma visita para 
análise e identificação de problemas e soluções. A parte de execução se baseia na prototipagem e modelagem e, por fim, corte e 
montagem do objeto. 

Número de vagas:  80 

Professor 
Responsável: 

Vinnicius Dordenoni Pizzol. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 18 às 20h30min. 

Modalidade: Digital. 
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Projeto: Cidades inteligentes 

Descritivo: O objetivo é capacitar e incentivar alunos dos cursos de Engenharias, Tecnologias, Arquitetura & Urbanismo e Design a 
desenvolverem soluções para a transformação de uma cidade e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Essa ação deve 
pautar-se pela relação harmoniosa com o meio ambiente através da utilização e reaproveitamento de forma racional dos recursos 
ambientais locais e regionais em benefício da população. Para o segundo semestre de 2022, propõe- se trabalhar com a seguinte 
temática: “NZEB: edificações com necessidades energéticas quase nulas”, a partir de projetos de edificações e materiais sustentáveis 
e sistemas que contribuam para a eficiência energética. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

 Gustavo Cyrillo e Juliana Pereira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas – 
Licenciatura, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação 
e Empreendedorismo Digital, Marketing, Marketing – Bacharelado, Todos os cursos da área de TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h, e alguns Sábados. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: ColUna e bem-estar 

Descritivo: Uma vez que a dor na coluna é um dos problemas de saúde mais comuns, este projeto visa contribuir com a saúde e qualidade de 
vida de pessoas que sofrem com dor crônica na coluna lombar. O projeto será realizado em parceria com o projeto social CAFC, 
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localizado no bairro Fonte Grande, em Contagem. Os alunos irão estudar artigos atualizados sobre o assunto, captar indivíduos na 
comunidade que sofrem de dor na coluna e realizar ações de educação em saúde e exercícios em grupo que possam contribuir com 
o controle e manejo da dor lombar crônica. Serão realizados 6 encontros presenciais, no CAFC, à tarde (14 às 16h) ou manhã (09 às 
11h), e encontros virtuais nos demais dias. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Miguel Arcanjo de Assis. 

Público-alvo: Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Quiropraxia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 11h, ou das 14 às 16h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: ConciliaUna Betim 

Descritivo: O ConciliaUna Betim é um projeto que nasceu com o intuito de fomentar nos discentes a consciência conciliadora e a prática de 
audiências de conciliação, seguindo a tendência do novo Código de Processo Civil, e reduzindo custos (de diversas ordens: psicológico 
e emocional, financeiro, físico e processual) para as partes envolvidas. Realizamos conciliações e atendimentos no Núcleo de Práticas 
Jurídicas, e ações em escolas e centros comunitários, onde promovemos o ideal conciliatório, a reconciliação de relacionamentos e 
a promoção de solução de conflitos por meio da conciliação e mediação, para que em todas as esferas de nossa vida possamos atuar 
de forma conciliatória ao invés de litigante. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Everson Soto Silva Brugnara. 

Público-alvo: Direito, Psicologia, Mediação, Serviços Judiciais,  

Carga horária:  120 horas. 
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Dias e horários: Quarta e Quinta-feira das 13 às 18h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Construindo sonhos em conjunto: Una + Instituto Macunaíma 

Descritivo: O projeto tem como objetivo principal propor oficinas de capacitação para geração de renda e consultoria técnica para o Instituto 
Macunaíma, logo para a comunidade da Vila CEMIG. As oficinas de capacitação para geração de renda, através da utilização de 
resíduos ou materiais de baixo custo, tem como público-alvo as mulheres da comunidade da Vila CEMIG. Além das oficinas de geração 
de renda, o projeto propõe oficinas de conscientização ambiental para as crianças, filhos e filhas das mulheres participantes do 
projeto. 

Número de vagas:  80 

Professor 
Responsável: 

 Fernanda Gomes Rabelo. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: dbyte - Formação Oracle: Banco de Dados 

Descritivo: Objetivo: aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre Banco de Dados na Oracle Academy (https://academy.oracle.com/). Os 
estudantes deverão: -Concluir a formação “DFo Database Foundations Learner” até 16/11/20022; -Apresentar certificado de 
conclusão até 16/11/2022; -Participar das orientações às quartas de 19h às 20h; -Ministrar aulas práticas sobre Banco de Dados para 
a comunidade externa até 19/11/2022; -Elaborar material didático das aulas até 16/11/2022; -Divulgar o evento para formação de 
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turmas; -Escrever um artigo sobre as atividades desenvolvidas, com fotos das aulas e o material para divulgação do evento, até 
23/11/2022; -Gerenciar e realizar postagens no Instagram do projeto semanalmente. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Wesley Dias Maciel. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de TI e Computação, Engenharia da Computação. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19h às 20h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: dbyte - Formação Oracle: Java 

Descritivo: O objetivo é aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre Java na Oracle Academy (https://academy.oracle.com/). Os 
estudantes deverão: -Concluir a formação “JFo Java Foundations Learner” até 16/11/20022; -Apresentar certificado de conclusão 
até 16/11/2022. -Participar das orientações às quartas-feiras das 19h às 20h; -Ministrar aulas práticas sobre Java para a comunidade 
externa até 19/11/2022; -Elaborar material didático das aulas até 16/11/2022; -Divulgar o evento para formação de turmas; -Escrever 
um artigo sobre as atividades desenvolvidas, contendo fotos das aulas e o material criado para divulgação do evento, até 23/11/2022; 
-Gerenciar e realizar postagens no Instagram do projeto semanalmente. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Wesley Dias Maciel. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de TI e Computação, Engenharia da Computação. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19h às 20h. 

Modalidade: Digital. 
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Projeto: D.E.L.A.S.: Mulher UNA 

Descritivo: O Projeto de extensão D.E.L.A.S tem por objetivo central a implantação de um núcleo de extensão prático-científico no Centro 
Universitário UNA, Campus Barreiro, destinado, especificamente, ao desenvolvimento de pesquisas e ações voltadas à reflexão e à 
promoção dos direitos da mulher. O projeto, que visa a ser uma ponte entre o universo acadêmico e a comunidade local do Barreiro, 
nasceu da idealização de contribuir com o melhoramento da sociedade, em âmbito acadêmico e comunitário local, no que tange aos 
direitos da mulher. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Barbara Helen Abreu Valadares. 

Público-alvo: Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Direito, Criminologia, Gestão da Segurança 
Pública Live, Mediação, Segurança Privada, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços 

Notariais e Registrais, Serviços Penais.  

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta e Sexta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Formação para mestres de obras 

Descritivo: Com base em diversidade e inclusão, o projeto dá acesso a capacitação aos mestres de obras e profissionais que atuam em diferentes 
âmbitos de canteiros de obras da construção civil. Os discentes da Instituição de ensino serão os responsáveis por fornecer a 
capacitação, organizar os encontros e dividir conhecimento adquirido durante o decorrer do curso, com o objetivo de capacitação 
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de Profissionais atuantes em canteiros de obras, com o intuito de agregar conhecimento aos mesmos, fornecendo uma formação 
diretamente aplicada as atuações no dia a dia desses profissionais. O Projeto está de acordo com dois dos ODS, que são Objetivos 4, 
8 e 10. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Clarissa Zambiasi. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Engenharias. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Horta universitária 

Descritivo: O projeto tem como objetivo a promoção da melhoria da nutrição de escolares e criação de um ambiente cada vez mais sustentável 
dentro e fora da Universidade. O projeto favorece a mudança do cenário urbano, proporcionando maior facilidade de acesso ao 
alimento saudável, a melhoria da qualidade alimentar e do estado nutricional de escolares. Serão realizadas orientações aos 
escolares acerca de construção de hortas urbanas e de hortas domésticas, atividades de Educação Alimentar e Nutricional e Educação 
em Saúde, além da avaliação do estado nutricional e de saúde dos escolares. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Ludmilla Rodrigues Coelho Thomaz. 

Público-alvo: Design Gráfico, Agronomia, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, 
Pedagogia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8 às 10h30min. 
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Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Impressão 3D, Engenharias e acessibilidade 

Descritivo: Com base em Diversidade e Inclusão, o projeto envolve modelagem e impressão 3D da obra de arte do acervo do museu de Minas 
Gerais - Quadro "A Má Notícia" de Belmiro de Almeida, 1897 - visando à ampliação da experiência de pessoa com deficiência, 
incluindo visual e sensorial. Em parceria com a Startup 3D Lopes e o NAPI, os alunos de engenharia utilizarão de manufatura aditiva 
e execução de experimentos de laboratório relacionados a conservação e degradação de materiais para apoiar na educação 
patrimonial, de forma sensorial, proposta pelo Museu Mineiro nas escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Madrith Sthel Costa Duarte. 

Público-alvo: Ética e Saúde, Arte e Educação, História, Pedagogia, Psicologia, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Cinema 
e Audiovisual, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Todos os cursos da área de Engenharias, 
Ciência da Computação, Jogos Digitais, Modelagem Gráfica e Jogos de Computador,  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Jornal Hiperlocal 

Descritivo: O Projeto de Extensão Jornal Hiperlocal, que ocorre no campus Liberdade, tem como proposta produzir e editar conteúdo – notícias, 
entrevistas, podcasts, reportagens multimídia – sobre questões comunitárias dos bairros no entorno da Cidade Universitária Una. 
O objetivo é realizar a cobertura jornalística permanente de acontecimentos no Centro, Lourdes, Savassi e Funcionários, de modo a 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

dar voz às comunidades locais sobre demandas nas áreas social, ambiental e cultural. Os alunos desenvolvem a pesquisa, a busca de 
fontes, as entrevistas, a redação e a reescrita. O resultado, em 2022/1, foi uma reportagem com 15 entrevistas, 9 fotos e um cartum, 
a partir da pauta “Pessoas em situação de rua”. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Maria Magda de Lima Santiago. 

Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Formação em Gestão 
de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e 
Inglês, Serviço Social, Gestão Ambiental, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 
Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 

Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, 
Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - 
Comunicação em Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Pública, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Ler, escrever e ser: a vida precisa de mais leveza e poesia! 

Descritivo: O ser humano precisa ter mais leveza e poesia no seu percurso acadêmico e social, e a leitura e a construção do conhecimento no 
mundo letrado são de extrema importância. Este projeto acerca de poesia, poemas, contação de histórias, produções autorais e não 
autorais, tem o intuito de promover o despertar para o mundo da leitura e da escrita de forma suave e lúdica. O projeto acontecerá 
nas quartas-feiras das 19:30 às 21:00 horas, com encontros presenciais e virtuais na Una Contagem (presença é obrigatória). É 
imprescindível disponibilidade, responsabilidade, alegria e muita vontade de fazer a diferença no mundo, e não menos importante 
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saber trabalhar em grupo! Território/comunidade impactado/a pelas ações do projeto: Centro Universitário Una Contagem e escolas 
públicas da educação básica do entorno do Centro Universitário. 

Número de vagas:  200 

Professor 
Responsável: 

 Rafael Douglas Inácio. 

Público-alvo: Todos os cursos.  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: PCI: Projeto Criança Inclusiva 

Descritivo: Esse projeto visa à assistência às crianças e adolescentes com limitações funcionais e cognitivas nas diversas áreas da sua vida: lazer, 
acessibilidade, contexto escolar e desenvolvimento emocional. A realidade dessas crianças é limitada pelo impacto motor e 
emocional, além da dificuldade de inserir nas atividades esportivas e no apoio e suporte educacional. As famílias, muitas vezes, 
sentem sobrecarregadas psicologicamente e precisam do suporte emocional para lidarem com tais dificuldades. Através de uma 
equipe multidisciplinar, pode-se prever uma melhor abordagem e assistência na inclusão desses indivíduos na sociedade. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

 Cláudia Maria Monteiro de Freitas Teixeira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 
Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h. 
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Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: PODIUM: Projeto de orientação e desenvolvimento profissional 

Descritivo: O PODIUM tem como proposta: Efetuar a orientação de jovens em situação de vulnerabilidade para realizarem sua escolha 
profissional e inserção no mercado de trabalho, assim como apoiar na sua capacitação profissional. O PODIUM também tem com 
proposta de propiciar aos profissionais da área da Educação um apoio concernente à saúde mental com a finalidade de minimizar o 
adoecimento psíquico e contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Além disso, o PODIUM também desenvolverá atividades 
(rodas de conversa) sobre Educação Sexual, Inteligência Emocional, e Projeto de Vida para os alunos das escolas parceiras. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Maria Helena Duarte de Oliveira. 

Público-alvo: Design de Games, Design de Produto, Design Gráfico, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Produção Audiovisual, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia 
da Informação, Jogos Digitais, Sistemas de Informação, Todos os cursos das áreas de Ciências Jurídicas e de Gestão e Negócios. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira (semanais) das 18h às 20h, e Sábados (mensais) das 9 às 12h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: PRODESOL: Programa de Desenvolvimento da Economia Solidária 

Descritivo: O PRODESOL UNA (Programa de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária) tem como objetivos oferecer: formação 
continuada, assessoria e consultoria empresarial e oportunidades de geração de trabalho e renda, para microempreendedores e 
empreendedores de pequeno porte, formais e/ou informais que trabalham essencialmente com agricultura familiar, alimentação e 
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artesanato. Além das formações o projeto também desenvolve a feira da economia solidária no campus de Betim. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

 Wander Moreira Da Costa. 

Público-alvo: Enfermagem, Estética, Naturologia, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Pedagogia, 
Psicologia, Todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18h às 19h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Projetar 

Descritivo: O projeto oferece ao discente o exercício da prática projetual nas áreas de arquitetura, design de interiores e design gráfico a 
comunidade de Contagem. Nesse semestre parte da equipe dará continuidade ao projeto de requalificação do entorno da recém 
reformada Estação Ferroviária Bernardo Monteiro fazendo os ajustes propostos pelas secretarias da prefeitura, a especificação de 
materiais e acabamentos e o projeto de sinalização. Outra linha de trabalho é o desenvolvimento de projetos de caráter público ou 
privado que atendam as demandas de uma das comunidades mais vulneráveis do município, propondo soluções para espaços de 
lazer e convivência e projetos de design de interiores.   

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Luiz Henrique de Sena Nola. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Design Gráfico, Engenharia Civil. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 
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Modalidade:  Híbrido. 

 

 

Projeto: Saúde consCiência 

Descritivo: O Saúde consCiência visa trabalhar ações educacionais e assistenciais na área da saúde voltadas para as Datas da Saúde, criadas pelo 
Ministério da Saúde com o objetivo de conscientização e promoção à saúde. Abordaremos ações sobre: saúde mental, prevenção da 
obesidade e alimentação saudável, gincana para captação de doadores de sangue, visita técnica ao banco de sangue, além das ações 
multiprofissionais para as datas comemorativas: outubro rosa e novembro azul e criação de materiais educacionais para divulgação 
digital. Os encontros ocorrerão as quartas-feiras (09:00 as 12:00 - presencial ou 19:00 as 22:00* - presencial e digital). *A combinar. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Suellen Rodrigues Martins. 

Público-alvo: Medicina Veterinária, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação 
Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Estética, Estética e Cosmética, Estética e Cosmética 

- Ênfase em Maquiagem Profissional, Estética e Cosmética - Ênfase em Visagismo e Terapia Capilar, Fisioterapia, Nutrição. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9h às 12h, ou das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Saúde da família 
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Descritivo: Este projeto busca atender demandas dos animais domésticos da população de Contagem e regiões próximas, visando uma 
experiência prática aos alunos da Veterinária. No centro médico veterinário da Una Contagem serão realizados atendimentos 
clínicos, além de exames complementares laboratoriais. Ações serão direcionadas de forma a conscientizar os tutores sobre a 
importância dos devidos cuidados com seus animais e sua saúde. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

 Matheus Felipe Fonseca Gonçalves. 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 17 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Una Betim CONSULT 

Descritivo: O projeto Una Betim CONSULT dá aos participantes a possibilidade de prestar consultoria em Gestão, Marketing e negócios para 
pequenas, médias e grandes empresas do município de Betim. O projeto acontece em parceria com a secretaria de desenvolvimento 
econômico da Prefeitura do município e é um excelente laboratório para colocar as práticas de gestão, marketing e Recursos 
humanos a serviço do comércio e da indústria local. Os alunos participarão como consultores para resolver demandas dos assistidos 
pelo projeto. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

 Renato De Aguiar Corrêa. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão 
Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, 
Logística, Marketing, Processos Gerenciais. 
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Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

Projeto: Vida sustentável: soluções de Engenharia e Tecnologia 

Descritivo: O projeto amplia o conceito do antigo projeto PDC (2021), para além de nossas casas. Nesse semestre, iremos trabalhar na 
elaboração de propostas de soluções sustentáveis de engenharia e tecnologia para sanar necessidades específicas de uma 
comunidade (um lugar ou um grupo de pessoas com demandas em comum, a ser definido pela equipe). Serão estudadas assim, 
soluções de sustentabilidade nas diversas áreas dos cursos de Tecnologia e Engenharias (Civil, Mecânica, Elétrica e Produção ou 
afins). Haverá uma etapa de elaboração do projeto utilizando a metodologia Design Thinking e outra etapa que será apresentação 
da proposta de solução (que pode ser presencial/digital) ao final do semestre. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Silvana Julia da Silveira Diniz. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Todos os cursos das áreas de Engenharia, e de TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 20h30min às 22h. 

Modalidade:  Híbrido. 
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Projeto: Visual law 

Descritivo: O direito sempre se apresentou como um ramo do conhecimento repleto de formalismos, linguagem rebuscada e, portanto, muito 
afastado da sociedade em geral. Observando essa mudança de comportamento e ciente da necessidade de reinventar o direito e 
torná-lo mais acessível, surgiu a técnica do Visual law, que utiliza elementos visuais, para tornar os documentos e petições jurídicas 
mais claras e compreensíveis. Nosso projeto atuará junto com a Prefeitura Municipal de Betim, simplificando seus documentos. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

 Lucas Campos de Andrade Silva. 

Público-alvo: Arte e Educação, Letras, Pedagogia, Design, Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Comunicação e Marketing, Comunicação 
Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Administração,  

Carga horária: 50 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h. 

Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Bom Despacho 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto:  Adapt Aves Una Bom Despacho 
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Descritivo: A criação de aves no sistema semi-intensivo vem apresentando bons resultados entre os pequenos e médios produtores.  O projeto 
de extensão avaliará a capacidade de adaptação de aves para postura da linhagem Embrapa 051 ao sistema semi-intensivo de criação, 
através de parâmetros produtivos, ambientais, comportamentais e avaliações da qualidade do ovo. O projeto deve ser desenvolvido 
pelos alunos de forma presencial na fazenda escola da Una Bom Despacho. As reuniões para acompanhamento e discussão das ações 
serão realizadas de forma online.   

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Flávia Ferreira Araújo. 

Público-alvo: Gestão do Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Sexta-feira das 17 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto:  Agenda 2030: Una nas praças 

Descritivo: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são ações amplas, que requerem a participação de indivíduos de todas as esferas da 
sociedade. Seu alcance é dependente de esforço coletivo, mas o conhecimento acerca desses ODS é limitado, sendo que muitos não 
sabem discerni-los ou compreender plenamente sua importância. Sendo assim, este projeto desenvolve-se sobre a premissa de 
promover ações que vão ao encontro dos ODS, sensibilizando a população das cidades do entorno de Bom Despacho. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Wander Valadares de Oliveira Júnior. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 12h. 
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Modalidade: Presencial. 

 

 

Projeto:  Carroceiro Una Bom Despacho 

Descritivo: O projeto tem por objetivo realizar o atendimento clínico gratuito dos animais que realizam o trabalho de tração (cavalos, burros e 
jumentos), conscientizar seus donos sobre a importância de se manter estes animais saudáveis, visto que em muitos casos, eles são 
a única fonte de renda para a família do proprietário. O combate aos maus-tratos, fornecimento de informações para evitar traumas, 
doenças e mutilações e diminuição dos riscos de transmissão de zoonoses serão trabalhados. O projeto deve ser desenvolvido pelos 
alunos de forma presencial na cidade de Bom Despacho e entorno. As reuniões para acompanhamento das ações serão realizadas 
de forma online.   

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

 Flávia Ferreira Araújo. 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta e Sábado das 9 às 10h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  CINEJUR: cinema jurídico (3ª edição) 

Descritivo: O CINEJUR representa para o Curso de Direito do Centro Universitário Una Bom Despacho - MG uma oportunidade ímpar na 
construção de um espaço interdisciplinar entre os discentes, docentes e à comunidade local, buscando o cinema como forma efetiva 
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de aguçamento da criticidade, sem poder deixar à parte, o seu lado lúdico e, portanto, prazeroso. O trabalho será realizado por meios 
de sessões de apresentação de filmes com envolvimento dos alunos, abordando temas relevantes na área jurídica. Ao final de cada 
sessão, espera-se que os alunos e professores e convidados envolvidos promovam um debate reflexivo acerca do tema. Os discentes 
deverão criar como produto um E-Book. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

 Daniel Carlos Dirino. 

Público-alvo: Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 
Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Música Popular e Gestão de Carreira, Produção Audiovisual, Produção Cultural, 
Produção Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Teatro, Tecnologia em Produção Fonográfica - Produção Musical, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias 
Digitais, Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Criminologia, Gestão da Segurança Pública Live, Mediação, Segurança Privada, 
Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços Notariais e Registrais, Serviços Penais, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia da Informação, Jogos Digitais. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Sábado das 8h30min às 9h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  Como organizar o orçamento familiar 
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Descritivo: O projeto tem como objetivo, identificar, analisar e propor soluções e adequações básicas na organização financeira familiar dos 
membros da sociedade que participarão (comunidade do entorno da unidade e região), com objetivo de fazer planos para o futuro 
e preparar-se com antecedência para enfrentar cenários de crise. Além disso, o projeto busca proporcionar aos participantes o 
conhecimento necessário para o planejamento da sua vida financeira e organização do seu orçamento. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

 Washington Ferreira. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Gestão Financeira. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19 às 20h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  Cores e doenças: que cor é sua luta? 

Descritivo: Um laço, uma cor e um mês que, somados, sintetizam uma discussão. Servir de alerta para os grupos em situação de risco, como no 
caso do câncer de mama e câncer de próstata, e visibilidade e conscientização para outras questões de saúde, como o autismo e 
outras campanhas que atrelam cores a meses do ano para debate público com temas muitas vezes silenciados. Objetivo: sensibilizar 
as pessoas sobre certas doenças que são representadas por meses e cores respectivas para proteção e manutenção da saúde. O 
projeto será híbrido com orientações online nas sextas-feiras, ou presenciais na terça das 18 às 19h, ou aos sábados (com maior 
possibilidade) nas praças da cidade. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

 Eduardo Nogueira Cortez. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários: Terça das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

Projeto:  Endodontia: aplicação prática na Clínica Integrada em Saúde 

Descritivo: O projeto tem como objetivo integrar os conhecimentos adquiridos em endodontia nos atendimentos práticos, que serão oferecidos 
à comunidade externa, na Clínica Integrada em Saúde da unidade. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

 Emílio Henrique Rocha Gonçalves. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19 às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto:  Hortas urbanas escolares: alimentação, educação e saúde 

Descritivo: O projeto é uma integração da Una Bom Despacho com a Prefeitura Municipal da cidade a partir de um projeto de extensão 
interdisciplinar sobre agricultura urbana implantada em hortas escolares. O objetivo é promover a implantação prática de hortas 
orgânicas em escolas na cidade de Bom Despacho, estimular ações de educação ambiental e agroecologia; promover cursos com 
temas como agricultura urbana, saúde, segurança alimentar e nutricional, educação e sensibilização e economia solidária. O projeto 
deve ser desenvolvido pelos alunos de forma presencial, onde serão realizadas visitas as escolas. As reuniões para acompanhamento 
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e discussão das ações serão realizadas de forma online.   

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Flávia Ferreira Araújo. 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 9 às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  MEDVET do bem Una em ação 

Descritivo: O Projeto é uma forma de firmar o compromisso da universidade com a prefeitura e ONGs das cidades de Bom Despacho e regiões 
ao entorno, por meio de intervenções locais visando realizar a castração de cães e gatos, em uma unidade de castramóvel, em 
comunidades mais carentes da cidade, atendendo a uma população de animais cadastrados, animais abandonados e indicados por 
ONGs da própria cidade. O projeto deve ser desenvolvido pelos alunos de forma presencial. Os trabalhos práticos serão realizados 
de forma presencial na cidade de Bom Despacho e municípios ao entorno. As reuniões para acompanhamento e discussão das ações 
serão realizadas de forma online.   

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Flávia Ferreira Araújo. 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta e Sábado das 9 às 10h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto:  Meta 9: métodos alternativos de solução de conflitos (4ª edição) 

Descritivo: O projeto Meta 9, consiste em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário e realizar ações de prevenção ou desjudicialização de 
litígios voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. 
Além disso, o projeto buscará a socialização de informações, a integração entre o Poder Judiciário, a Universidade e a comunidade 
externa de Bom Despacho e região, fomentando informações à comunidade acerca dos métodos autocompositivos de solução dos 
conflitos. O trabalho será realizado por meios de oficinas, palestras e ações com envolvimento dos alunos, abordando temas 
relacionados ao sistema multiportas de solução de conflitos. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Pauliana Maria Dias. 

Público-alvo: Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 
Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia da 
Informação. 

Carga horária:  60 horas. 
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Dias e horários: Sábado das 10 às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  Meta 9: métodos alternativos de solução de conflitos (4ª edição) 

Descritivo: O projeto Meta 9, consiste em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário e realizar ações de prevenção ou desjudicialização de 
litígios voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. 
Além disso, o projeto buscará a socialização de informações, a integração entre o Poder Judiciário, a Universidade e a comunidade 
externa de Bom Despacho e região, fomentando informações à comunidade acerca dos métodos autocompositivos de solução dos 
conflitos. O trabalho será realizado por meios de oficinas, palestras e ações com envolvimento dos alunos, abordando temas 
relacionados ao sistema multiportas de solução de conflitos. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Pauliana Maria Dias. 

Público-alvo: Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 
Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia da 
Informação. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Sábado das 10 às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Mulheres das Agrárias 

Descritivo: Uma evolução positiva na sociedade e no mercado de trabalho está sendo o aumento da atuação das mulheres no agronegócio. 
Centenas de mulheres que hoje são referências no mercado tiveram que percorrer um caminho repleto de machismo preconceito e 
rótulos. Ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Portanto, a 
criação de um simpósio (Mulheres das Agrárias) com palestrantes mulheres que são referências profissionais em diversos campos 
das Ciências Agrárias, podem servir como fonte de inspiração e incentivar as futuras profissionais das ciências agrária. O projeto é 
realizado de forma online. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Flávia Ferreira Araújo. 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão do Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Sexta-feira e Sábado das 10 às 11h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Qualileite Una Bom Despacho 

Descritivo: O projeto será realizado em fazendas leiteiras localizadas na região e tem por objetivo incentivar os produtores na melhoria da 
ordenha em suas propriedades, promover melhor remuneração do leite ao produtor de acordo com a qualidade e aumentar a 
competitividade do setor leiteiro da região como fornecedor de matéria prima e de derivados lácteos. O projeto deve ser 
desenvolvido pelos alunos de forma presencial, onde serão realizadas visitas as fazendas leiteiras localizadas em regiões próximas a 
cidade de Bom Despacho. As reuniões para acompanhamento e discussão das ações serão realizadas de forma online.   

Número de vagas: 40 
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Professor 
Responsável: 

Flávia Ferreira Araújo. 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 17h30min às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

Projeto: Saúde em ação na comunidade 

Descritivo: Os estudantes que estiveram presentes no projeto serão divididos nas suas áreas de formação e durante as orientações, o professor 
orientador apresentará as demandas da população: intervenções presenciais nas linhas de saúde para a população, dicas de saúde 
mental e outras. A proposta é dinâmica e orgânica, integrando estudantes dos diferentes cursos de saúde para socialização do 
conhecimento e aplicação na comunidade. O planejamento das atividades práticas em ambientes presenciais (conforme protocolo 
sanitário), em praças, feiras livres, empresas e organizações públicas de cuidado com a população nortearão todas as ações. 
Estudantes de diferentes unidades da Una: Bom Despacho e Divinópolis poderão trabalhar em conjunto. Haverá um ônibus com toda 
infraestrutura que transportará os estudantes para diferentes cidades da Região Centro Oeste de Minas Gerais e sempre o professor 
orientador estará presente nas ações. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

 Carlos Alexandre Vieira. 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Sábado das 8 às 11h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Saúde integral ao trabalhador 
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Descritivo: O projeto tem como objetivo promover diferentes ações de promoção da saúde bem como ações educativas favorecendo melhor 
qualidade de vida à saúde do trabalhador. Serão realizadas ações e atividades como oficinas de alongamentos, massagens, 
auriculoterapia, aferição de pressão, aferição de índice glicêmico, orientações posturais, design de sobrancelhas, maquiagem, higiene 
bucal e outras. O projeto se destina à comunidade do entorno da unidade e prevê o desenvolvimento de oficinas e orientações. 
Todas as ações propostas serão constantemente avaliadas pelos professores e estudantes responsáveis, por meio de questionários, 
relatórios e conversas informais. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Mariângela Ferraz Rodrigues Araújo. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológica e da Saúde. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Sábado das 8 às 11h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Una itinerante: saúde do idoso 

Descritivo: O objetivo deste projeto é estimular o reconhecimento pelos idosos, profissionais e familiares, de diferentes nuances que constituem 
o envelhecimento, realçando a potencialidade do idoso nesse momento da vida. Visa também desconstruir a vinculação entre velhice 
e doença, promovendo a abertura de espaço para as possibilidades que estão ao alcance dos idosos, respeitando suas características 
e funcionalidades. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Felipe Viegas Tameirão. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológica e da Saúde, e das áreas de Ciências Humanas e de Educação. 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

 

 

Projeto: Una itinerante: orientações básicas em saúde bucal para os diferentes ciclos de vida 

Descritivo: O projeto de extensão será desenvolvido com o objetivo de orientar a população sobre as principais práticas de saúde bucal utilizadas 
no controle das doenças bucais mais prevalentes em cada ciclo de vida (crianças, adultos e idosos). Os alunos extensionistas 
receberão capacitação sobre educação em saúde bucal através de encontros que serão programados com o professor orientador e 
as ações acontecerão aos sábados (por meio de uma escala prévia) em diversas cidades do centro oeste mineiro. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Rafaela Lopes Gomes. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Sexta-feira e Sábado das 9 às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Catalão 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 
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Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

 

 

 

 

Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 

Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 
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Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto:  Cineclube: luz, gestão e ação 

Descritivo: Você gosta de filmes, séries e documentários? O objetivo do projeto é promover um contato diferenciado de uma situação prática 
de ficção por meio de filmes, séries e documentários que se assemelham ou possuem relações com práticas relacionadas à área de 
gestão e temáticas contemporâneas da sociedade, reunindo especialistas da área, docentes, discentes e a comunidade a uma 
reflexão coletiva através de discussões de senso crítico e estimulação dos conhecimentos adquiridos pelas produções e temas 
debatidos. As sessões acontecerão quinzenalmente e o aluno irá ajudar nas escolhas das temáticas dos filmes, séries e 
documentários, divulgação, criação de conteúdo, registro e organização das sessões. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Débora Paula Borges de Oliveira Cechin. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  Concilia Una 

Descritivo: O objetivo desse projeto é a realização de conciliações, priorizando os processos que estão aguardando movimentação no NPJ da 
Una Catalão, conduzidas pelos alunos, sob orientação dos professores e monitores capacitados. A meta é alcançar o maior número 
de soluções pacíficas dos conflitos e estimular o aperfeiçoamento da capacidade técnica argumentativa, envolvendo o estudo e a 
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aplicação das leis, pautadas em normas para resolução de litígios, bem como o aprimoramento de técnicas jurídicas de negociação, 
priorizando as metas dos ODS de número 4 e 16. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Leonardo Aires de Castro. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto:  Direito na escola 

Descritivo: O projeto de extensão “Direito na escola” pretende informar a comunidade sobre seus direitos básicos. Ao mesmo tempo, em 
consonância com os preceitos da Extensão desta Faculdade, pretende desenvolver habilidades educativas e metodológicas juntos ao 
corpo discente.  Serão realizadas palestras expositivas e interativas, com participação do corpo docente e discente do curso de Direito 
da Una Catalão, em horários predeterminados juntamente à direção das escolas. O projeto tem um papel fundamental no meio 
acadêmico, já que se trata de uma proposta educativa, visando aprimorar o conhecimento dos discentes, ao mesmo tempo em que 
leva informações sobre direitos básicos à comunidade. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Leonardo Aires de Castro. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto:  Direito na escola 

Descritivo: O projeto pretende informar a comunidade escolar do ensino fundamental e médio das escolas da cidade de Catalão/GO sobre seus 
direitos básicos enquanto cidadão brasileiro através da adequação da ciência do direito com os conteúdos propostos pelas Diretrizes 
Básicas de Educação para a grade curricular dos educandos (inclusive “Projeto de Vida” e “Mundo do Trabalho”). 
Concomitantemente, pretende desenvolver habilidades educativas e metodológicas juntos ao corpo discente do curso de Direito da 
Una Catalão/GO que participa ativamente do projeto, tendo espaço de fala e momentos de apresentações sobre os temas propostos 
pelas próprias escolas, as quais realizamos visitas. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Marcos de Oliveira Gonçalves Toledo. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  Elo social 

Descritivo: O projeto elo social pretende trabalhar além do conceito e propostas que digam respeito à questão habitacional, mas também abrir 
horizonte sobre outras diversas questões pertinentes ao espaço urbano e que merecem a atenção de profissionais, estudantes e 
principalmente da própria população. Portanto, vamos ampliar o debate e discutir sobre a situação de aspectos da cidade de Catalão, 
pensando em melhorias que podem ser desenvolvidas em parceria com a própria comunidade local e órgãos públicos visando 
espaços de melhor qualidade, mais democráticos e que promovam além de maior conforto, mais qualidade de vida para todos. 

Número de vagas:  40 
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Professor 
Responsável: 

Túlio Silva Magalhães. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design - Bacharelado, Design de Interiores, Design Gráfico. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

Projeto: Lilás 

Descritivo: Olá, você conhecerá agora o Projeto Lilás, do curso de Psicologia da Una de Catalão, em parceria com a Política Científica. Nosso 
objetivo será escutar e acolher, famílias e vítimas de violência. A “sala lilás” é um espaço dentro da polícia técnico científica, para 
realização de exames periciais, onde contém uma equipe composta por profissionais que atendem e acompanham as vítimas no 
relato da violência sofrida. Os estudantes de psicologia, sempre orientados, participarão das escutas e acolhimento da família e 
vítima, com uma posição ética e respeitosa sobre os casos de violência. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

Camilla Carneiro Silva Queija. 

Público-alvo: Psicologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 17 às 19h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Orienta Nutri 

Descritivo: O Projeto de Extensão Orienta Nutri tem o objetivo principal de levar informações básicas de alimentação e nutrição para a 
comunidade atendida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Catalão/GO. Atividades desenvolvidas: orientação 
nutricional em doenças metabólicas (hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares), grupos de atividades em educação alimentar 
e nutricional, estudo do Guia Alimentar para a População Brasileira, planejamento de compra, higienização e armazenamento de 
alimentos e aproveitamento integral de alimentos. As atividades realizadas em grupos, palestras e atividades educativas. Tais 
atividades serão realizadas em horário comercial de funcionamento das UBS. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Paula Cândido Nahas. 

Público-alvo: Nutrição. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Plantas que curam 

Descritivo: O projeto deseja agregar conhecimento sobre as plantas medicinais, desde o seu plantio até formas de utilizá-las no dia a dia. Sua 
participação será pautada na base científica, produção de um livro (e-book), sobre plantas medicinais, produção de mudas de plantas 
medicinais, produção de extratos de plantas para seguinte produção de sabão e xampu os quais serão posteriormente distribuídos 
a comunidade, e para armazenamento dos produtos realizados a criação de embalagens sustentáveis. 

Número de vagas: 50 

Professor Ana Carolina Mesquita do Nascimento. 
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Responsável: 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição, Engenharia de Produção, Administração, Administração 
de Empresas. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

Projeto: PROEXT AGRO: horta comunitária 

Descritivo: Observando a necessidade de orientar as pessoas quanto a mudança dos hábitos alimentares, foi proposta a construção de uma 
horta urbana na Associação das Pessoas com Deficiência de Catalão (ASPDEC). A alimentação saudável traz qualidade de vida, e com 
esse intento, propõe-se guiar a comunidade a obter conhecimentos para a transformação de suas realidades em se tratando de 
alimentação saudável, pelo meio da construção de uma horta. Além de trazer aos graduandos da UNA a oportunidade de conhecer 
e entender como construir e manejar uma horta inclusiva, contribuindo para a melhoria de vida da comunidade que frequenta a 
ASPDEC. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Luara Cristina de Lima. 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Ciências 
Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Sábado das 14 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Una-se contra o estigma e o preconceito 

Descritivo: O projeto tem como principal objetivo unir a comunidade acadêmica com a comunidade externa, para a discussão de temas de 
grande relevância na atualidade. Enfocaremos aspectos fundamentais dos tipos predominantes de discriminação com amplo impacto 
na assistência à saúde, como os decorrentes da relação entre grupos sociais dominantes e oprimidos, como os raciais/étnicos 
(racismo), de sexo (sexismo), anti-LGBTQIA+ - lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais, assexuais e Queer - 
(heterossexismo) ou classe social (viés de classe), além de outros como "Gordofobia/obesidade", Pessoas com Deficiência (PcD), 
dependentes químicos etc. Os encontros serão virtuais e abertos ao público externo. Espera-se alunos/as/es engajados e abertos ao 
tema, com disposição para participar dos encontros semanais e realizar outras atividades, como postagens em mídias sociais, 
estabelecidas pelo professor. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Heitor Bernardes Pereira Delfino. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Una-se por elas 

Descritivo: O projeto tem como objetivo trabalhar questões sobre gênero com o corpo discente e desenvolver ações e produtos que envolvam 
a divulgação de material sobre violência de gênero em todos os seus aspectos. Vários grupos de trabalhos serão criados para abarcar 
diversos temas, organizados dentro de núcleos de cada curso. Serão trabalhadas especificidades de cada região, a partir de uma 
delimitação dos principais problemas que as mulheres e a comunidade LGBTQIA+ enfrentam. Espera-se que o resultado seja produtos 
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de circulação pública, tais como cartilhas, artigos informativos, páginas de Instagram e afins. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Leonardo Aires de Castro. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Cidade Universitária - Aimorés, João Pinheiro e Liberdade 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 
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Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

 

 

 

Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 

Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 
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Modalidade: Digital. 

 

Projeto: As crianças com deficiência e a escola: construindo práticas de liberdade 

Descritivo: Contextualização geral sobre o conceito de infância. Deficiência e suas implicações psicossociais. As múltiplas infâncias. O conceito 
de estigma. Educação inclusiva. Planejamento e realização e intervenções. Território 1: Escola Estadual Afonso Pena: escola localizada 
próximo à UNA (Campus Aimorés), atendimento a crianças com necessidades educacionais especiais. Território 2: Vila Esperança:  
ocupação situada no Bairro das Indústrias em Belo Horizonte, atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Fabíola Fernanda Do Patrocínio Alves. 

Público-alvo: Design, Design de Animação, Design Gráfico, Nutrição, Arte e Educação, Letras, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Cinema e Audiovisual, Fotografia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 17 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Atendimento interdisciplinar na assistência às pessoas com Transtornos Alimentares 

Descritivo: Os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas que se caracterizam por padrões de comportamentos alimentares inadequados 
que podem afetar o consumo e a absorção dos alimentos com o intuito de forçar a perda de peso corporal. A proposta deste projeto 
envolverá o atendimento interdisciplinar e interprofissional aos pacientes com Transtornos Alimentares, por meio da procura 
espontânea, ou encaminhados por outros profissionais de saúde de outros serviços. 

Número de vagas: 60 
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Professor 
Responsável: 

Denise Alves Perez, Maria de Fátima da Silva Castro, Marina Souza Teixeira. 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h30min às 11h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

Projeto: Atendimento interdisciplinar na assistência às pessoas com Transtornos Alimentares 

Descritivo: Os transtornos alimentares são condições graves relacionadas a comportamentos persistentes que afetam negativamente a vida de 
muitas pessoas. Tendo em vista o elevado número de pessoas com transtorno mental, há de se pensar em uma abordagem 
interdisciplinar para melhorar a capacidade de enfrentamento dos profissionais envolvidos. Os alunos serão capacitados e atenderão 
os pacientes inscritos. A partir das ações a serem efetivadas, poderão surgir novas oportunidades para melhoria da assistência que 
vem sendo prestada. O serviço será alicerçado por meio de ações de promoção de saúde, de tal forma a tornar o indivíduo 
responsável pelo seu cuidado. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Denise Alves Perez. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h30min às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Projeto: Cadernos de receitas como artefato de memória 

Descritivo: Cadernos de receitas fazem parte das cozinhas das famílias e são um artefato que apresentam processos além das receitas culinárias. 
São objetos que contam as histórias das celebrações, das famílias, da relação das pessoas com a terra, da economia e principalmente 
das mulheres que organizavam a relação social da comida da casa. Analisar esse material permite que eles sejam percebidos como 
um artefato escrito inclusive como diário do cotidiano de “mulheres comuns”. A proposta é analisar cadernos de famílias e identificar 
a sua capacidade de memória a partir do encontro com mulheres institucionalizadas da RMBH e reproduzir receitas de memória e 
produzir uma exposição ao final do projeto. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Sinval do Espírito Santo Neto. 

Público-alvo: Agronomia, Nutrição, História, História - Licenciatura, Psicologia, Serviço Social, Gastronomia, Gestão de Turismo. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 11 às 13h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Ciência do bem 

Descritivo: No segundo semestre do projeto o objetivo será desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para auxiliar a recuperação e o 
cotidiano de idosos em casa de acolhimento. A instituição parceira será escolhida pelos estudantes, em seguida, uma visita para 
análise e identificação de problemas e soluções. A parte de execução se baseia na prototipagem e modelagem e, por fim, corte e 
montagem do objeto. 

Número de vagas:  80 

Professor Vinnicius Dordenoni Pizzol. 
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Responsável: 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 18 às 20h30min. 

Modalidade: Digital. 

 

 

Projeto: CONTARTE: o desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio da contação de histórias 

Descritivo: O projeto CONTARTE: o desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio da contação de histórias, será desenvolvido para 
estudantes do ensino fundamental I da Escola Estadual Afonso Pena, por meio de intervenções pedagógicas, realizadas por 
acadêmicos do curso de Pedagogia da Una Aimorés. Essas intervenções serão embasadas na obra “Habilidades socioemocionais a 
partir de histórias infantis” de Giovana Orsi et al. (2020). Os acadêmicos receberão orientações remotas e as intervenções realizadas 
por eles com os estudantes da escola, serão presenciais, no turno da tarde. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Carla de Almeida Soares Alves. 

Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: dbyte - Formação Oracle: Banco de Dados 

Descritivo: Objetivo: aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre Banco de Dados na Oracle Academy (https://academy.oracle.com/). Os 
estudantes deverão: -Concluir a formação “DFo Database Foundations Learner” até 16/11/20022; -Apresentar certificado de 
conclusão até 16/11/2022; -Participar das orientações às quartas de 19h às 20h; -Ministrar aulas práticas sobre Banco de Dados para 
a comunidade externa até 19/11/2022; -Elaborar material didático das aulas até 16/11/2022; -Divulgar o evento para formação de 
turmas; -Escrever um artigo sobre as atividades desenvolvidas, com fotos das aulas e o material para divulgação do evento, até 
23/11/2022; -Gerenciar e realizar postagens no Instagram do projeto semanalmente. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Wesley Dias Maciel. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de TI e Computação, Engenharia da Computação. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19h às 20h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Design e educação: desenvolvimento de produtos educacionais 

Descritivo: O projeto propõe o estudo e o desenvolvimento de produtos de natureza educacional que se constituam em material que possa ser 
utilizado por professores(as) e alunos(as) do ensino básico. Nesse sentido, o projeto busca aliar os processos metodológicos do 
design, bem como seu caráter transformador, às experiências práticas de produção de conhecimento vivenciadas em salas de aula 
por educadores(as) do ensino básico com o intuito de desenvolver produtos educacionais (jogos, material editorial, catálogos, kits, 
aplicativos, sites e outras experiências gráficas) de forma criativa e inovadora para melhorar a qualidade do ensino em nossa região. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Rubens Rangel Silva. 
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Público-alvo: Todos os cursos da área de Arquitetura e Design, Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade 
e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, Todos os cursos da área 
de TI e Computação. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 14 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: EDUCAJUS 

Descritivo: O EDUCAJUS é um projeto de extensão do Centro Universitário UNA, um programa para contribuir na formação dos estudantes do 
ensino médio, com ênfase aos alunos do 3º ano do Ensino Médio das escolas parceiras como atores sociais como sujeitos de  
exigibilidade de direitos, em especial relacionados ao exercício da cidadania, efetivação e proteção aos Direitos Humanos como 
também na propositura de políticas públicas para a juventude junto ao poder público municipal no final dos módulos deste projeto, 
e, consequentemente, com isso, na luta para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento humano sustentável nas cidades. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Adriano Olinto Meirelles. 

Público-alvo: Educação Física, Enfermagem, Estética, Todos os cursos das áreas de Ciências Humanas e de Ciências Jurídicas. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 10h às 11h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 
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Projeto: EducÂnima: gestão 

Descritivo: O mercado está carente de conhecimento em Gestão no que se refere ao planejar estratégias, conhecer os seus (stakeholders). Tem-
se como objetivo fomentar a Gestão, levando o conhecimento do empreendimento para proprietários dirigentes de porte 
diferenciado das empresas. As empresas vêm passando por dificuldades de planejamento e muitos desses empreendimentos 
desconhecem seu modelo de gestão e apresentam grandes dificuldades de traçar novas estratégias em um mercado cada vez mais 
competitivo. Dessa forma, o projeto será voltado para levar consultoria, treinamento e conhecimento além das barreiras da 
academia. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

 Danielle Pedretti Morais Lima. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e 
de Investimento, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Comércio Internacional - Bacharelado, 
Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da 

Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão da Qualidade, Gestão da Segurança Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 
Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Portuária, Gestão Pública, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Marketing Digital, 
Negócios Digitais, Processos Gerenciais, Relações Internacionais, Secretariado, Secretariado Executivo Bilíngue, Segurança Pública. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Escritório de Comunicação e Design 

Descritivo: A proposta prevê a criação e a vivência de um Escritório de Comunicação e Design, e tem como objetivo atender as demandas de 
comunicação e design da comunidade local. O projeto proporcionará ao discente a vivência do atendimento de cliente real, passando 
por todo o processo, atendendo um cliente real e buscando entender as suas necessidades de comunicação e/ou design e propondo 
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soluções e projetos. O projeto acontecerá presencialmente no campus Una Liberdade em parceria com a Fábrica - Laboratório dos 
cursos de comunicação e design, e pretende atender demandas de projetos/organizações que atendem ao terceiro setor e pequenos 
empreendedores. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

 Elisângela Batista Da Silva. 

Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design 
Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Comunicação Institucional, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Relações 
Públicas. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 11h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Estética in Una 

Descritivo: A presente proposta tem como cerne promover a capacitação profissional de microempreendedores residentes na favela do bairro 
Jardim Teresópolis na cidade de Betim. A capacitação profissional envolve o desenvolvimento de habilidades clínicas em estética 
positiva e acontecerá na Clínica Integrada à Saúde da Una Cidade Universitária. Essa é uma ação colaborativa entre a instituição de 
ensino e o programa G10 Favela, representado por líderes e empreendedores que endossam o desenvolvimento econômico e social 
de 181 territórios espalhados na grande São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, Pernambuco, 
Maranhão, Pará, Amazonas e Espírito Santo.   

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Daniela Kele de Souza Santos. 

Público-alvo: Biomedicina, Estética e Cosmética. 
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Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 13h30min às 17h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

 

Projeto: Estudo, desenvolvimento e implantação da área verde de uma comunidade escolar 

Descritivo: Projeto ambiental para a área verde de uma escola estadual da grande BH, que envolva estudo do terreno, do solo, da planta dos 
jardins e hortas a serem criadas, e de todo um trabalho de educação ambiental com os estudantes, através de palestras, visitas 
técnicas e minicursos com os estudantes de diversas áreas da UNA. Há uma grande área verde que pode ser cultivada como 
autossustento da escola além da preservação do ambiente. A comunidade local é carente e o cultivo de uma horta poderia ajudar as 
famílias dos alunos. O projeto envolve diversas áreas: arquitetura, engenharia, biologia, nutrição (para auxiliar na construção do 
cardápio escolar). 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Fernanda Cristina Verediano. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Geografia, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 
Biológicas - Licenciatura, Nutrição, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda e Quarta-feira das 8h30min às 10h30min. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Fábrica de talentos 

Descritivo: Trata-se de um projeto audiovisual, que busca enaltecer o protagonismo dos alunos dos cursos da economia criativa na jornada de 
descobertas de vocações e aptidões profissionais. A primeira já foi desenvolvida em 2022.1 e teve como produto um reality de 
imagem de moda. A segunda parte, a ser desenvolvida em 2022.2: "Minha Primeira Marca". Esta será uma experiência que vai unir 
empreendedorismo e criatividade.  O projeto visa apoiar microempreendedores de BH e região, que precisam desenvolver uma 
marca e não possuem o capital, para investirem em serviços de escritórios de comunicação e design. Essa jornada será uma websérie 
pelo YouTube. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Gabriela Ordones Penna. 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Arquitetura e Design, e Comunicação e Artes. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h50min às 11h40min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Formação para mestres de obras 

Descritivo: Com base em diversidade e inclusão, o projeto dá acesso a capacitação aos mestres de obras e profissionais que atuam em diferentes 
âmbitos de canteiros de obras da construção civil. Os discentes da Instituição de ensino serão os responsáveis por fornecer a 
capacitação, organizar os encontros e dividir conhecimento adquirido durante o decorrer do curso, com o objetivo de capacitação 
de Profissionais atuantes em canteiros de obras, com o intuito de agregar conhecimento aos mesmos, fornecendo uma formação 
diretamente aplicada as atuações no dia a dia desses profissionais. O Projeto está de acordo com dois dos ODS, que são Objetivos 4, 
8 e 10. 
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Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Clarissa Zambiasi. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Engenharias. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Impressão 3D, Engenharias e acessibilidade 

Descritivo: Com base em Diversidade e Inclusão, o projeto envolve modelagem e impressão 3D da obra de arte do acervo do museu de Minas 
Gerais - Quadro "A Má Notícia" de Belmiro de Almeida, 1897 - visando à ampliação da experiência de pessoa com deficiência, 
incluindo visual e sensorial. Em parceria com a Startup 3D Lopes e o NAPI, os alunos de engenharia utilizarão de manufatura aditiva 
e execução de experimentos de laboratório relacionados a conservação e degradação de materiais para apoiar na educação 
patrimonial, de forma sensorial, proposta pelo Museu Mineiro nas escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Madrith Sthel Costa Duarte. 

Público-alvo: Ética e Saúde, Arte e Educação, História, Pedagogia, Psicologia, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Cinema 
e Audiovisual, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Todos os cursos da área de Engenharias, 

Ciência da Computação, Jogos Digitais, Modelagem Gráfica e Jogos de Computador,  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Jornal Hiperlocal 

Descritivo: O Projeto de Extensão Jornal Hiperlocal, que ocorre no campus Liberdade, tem como proposta produzir e editar conteúdo – notícias, 
entrevistas, podcasts, reportagens multimídia – sobre questões comunitárias dos bairros no entorno da Cidade Universitária Una. 
O objetivo é realizar a cobertura jornalística permanente de acontecimentos no Centro, Lourdes, Savassi e Funcionários, de modo a 
dar voz às comunidades locais sobre demandas nas áreas social, ambiental e cultural. Os alunos desenvolvem a pesquisa, a busca de 
fontes, as entrevistas, a redação e a reescrita. O resultado, em 2022/1, foi uma reportagem com 15 entrevistas, 9 fotos e um cartum, 
a partir da pauta “Pessoas em situação de rua”. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Maria Magda de Lima Santiago. 

Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Formação em Gestão 
de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e 

Inglês, Serviço Social, Gestão Ambiental, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 
Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 
Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, 
Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - 

Comunicação em Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Pública, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Ler, escrever e ser: a vida precisa de mais leveza e poesia! 

Descritivo: O ser humano precisa ter mais leveza e poesia no seu percurso acadêmico e social, e a leitura e a construção do conhecimento no 
mundo letrado são de extrema importância. Este projeto acerca de poesia, poemas, contação de histórias, produções autorais e não 
autorais, tem o intuito de promover o despertar para o mundo da leitura e da escrita de forma suave e lúdica. O projeto acontecerá 
nas quartas-feiras das 19:30 às 21:00 horas, com encontros presenciais e virtuais na Una Contagem (presença é obrigatória). É 
imprescindível disponibilidade, responsabilidade, alegria e muita vontade de fazer a diferença no mundo, e não menos importante 
saber trabalhar em grupo! Território/comunidade impactado/a pelas ações do projeto: Centro Universitário Una Contagem e escolas 
públicas da educação básica do entorno do Centro Universitário. 

Número de vagas:  200 

Professor 
Responsável: 

 Rafael Douglas Inácio. 

Público-alvo: Todos os cursos.  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: LIFIM: fisioterapia multidisciplinar 

Descritivo: O projeto, sob a denominação de Liga de Fisioterapia Multidisciplinar, LIFIM, é uma entidade universitária sem fins lucrativos com 
duração ilimitada, de ordem educacional e filantrópica, apolítica, organizada e coordenada por discentes e docentes do curso de 
Fisioterapia da UNA Aimorés. Esse grupo tem como objetivo o desenvolvimento didático de pesquisa e atenção a comunidade, além 
de propiciar aos alunos um conhecimento maior sobre a Fisioterapia e suas áreas de atuação, assim como o trabalho juntamente 
com uma equipe multidisciplinar. 

Número de vagas:  60 

Professor  Marina Souza Teixeira. 
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Responsável: 

Público-alvo: Fisioterapia.  

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

 

Projeto: Ocupando direitos 

Descritivo: Propõe-se realizar um conjunto de ações multi e interdisciplinares, de modo a proporcionar aos moradores das ocupações localizadas 
no município de BH e arredores, atenção básica necessária a promoção da garantia da qualidade de vida da comunidade, envolvendo 
participação popular nos espaços de controle social, lideranças locais, apoiadores e equipamentos sociais públicos do entorno. Está 
em consonância com objetivo 11 do ODS: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis. Tem como premissa, contribuir com a defesa dos direitos dos sujeitos sociais que vivenciam a dificuldade de acesso à 
habitação e com a acessibilidade aos demais serviços. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Narjara Incalado Garajau. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Nutrição, Geografia - Licenciatura, Serviço Social, Gestão Pública. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9h às 10h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Projeto: Práticas preventivas e formativas em saúde bucal 

Descritivo: Será uma ação junto à comunidade no entorno do campus Aimorés que possibilitará o compartilhamento com o público externo do 
conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição, interagindo e transformando a realidade 
social com enfoque na saúde bucal. Terão três eixos de ação: -Práticas preventivas e intervenções em saúde oral; -Desenvolvimento 
do banco de dentes; -Liga de cabeça e pescoço. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

 Fabrício Tinôco Alvim de Souza. 

Público-alvo: Odontologia, Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta, Quinta e Sexta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: PRETANÇA 

Descritivo: PRETANÇA propõe a ampliação de espaços de discussão e de intervenções em torno de questões étnico-raciais e suas intercessões 
no ambiente acadêmico e fora dele numa perspectiva antirracista e decolonial, chamando à participação pessoas que são estudantes, 
colaboradoras da instituição e que integram a comunidade externa para troca de saberes e experiências. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

 Tatiana Carvalho Costa. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 17h às 18h45min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Produtora audiovisual 

Descritivo: A proposta prevê a criação de uma produtora audiovisual que tem como objetivo foco atender demandas e ou projetos relacionados 
ao terceiro setor. Proporcionará aos discentes atividades de produção audiovisual, passando por todas as etapas de produção, do 
roteiro à pós-produção.   

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

 Elisângela Batista Da Silva. 

Público-alvo: Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação – Bacharelado, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação 
Institucional, Produção Audiovisual, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 11h, ou das 19 às 21h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Projetar 

Descritivo: O projeto oferece ao discente o exercício da prática projetual nas áreas de arquitetura, design de interiores e design gráfico a 
comunidade de Contagem. Nesse semestre parte da equipe dará continuidade ao projeto de requalificação do entorno da recém 
reformada Estação Ferroviária Bernardo Monteiro fazendo os ajustes propostos pelas secretarias da prefeitura, a especificação de 
materiais e acabamentos e o projeto de sinalização. Outra linha de trabalho é o desenvolvimento de projetos de caráter público ou 
privado que atendam as demandas de uma das comunidades mais vulneráveis do município, propondo soluções para espaços de 
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lazer e convivência e projetos de design de interiores.   

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Luiz Henrique de Sena Nola. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Design Gráfico, Engenharia Civil. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Saúde e biodiversidade nas escolas 

Descritivo: As doenças parasitárias são um grave problema de saúde pública no Brasil. O combate às doenças parasitárias pode ocorrer através 
da promoção de informação em saúde que ainda são pouco empregadas como medida de prevenção e redução dessas doenças. 
Uma grande parte dos parasitas são do grupo dos animais. Os grupos zoológicos são pouco conhecidos por grande parte da 
população, ficando por vezes limitado aos grupos domésticos, os causadores de doenças ou que causam acidentes. Nesse contexto, 
o projeto se propõe a realizar ações em escolas públicas ou privadas de BH, para apresentação sobre medidas de prevenção e 
controle das parasitoses, além de apresentar os principais grupos de animais e suas características. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Lilian Gomes Afonso. 

Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Farmácia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h30min às 10h10min. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Ser + empático 

Descritivo: O projeto está relacionado a intervenções psicológicas em grupo, envolvendo jovens em situação de vulnerabilidade social. Portanto, 
serão estudados temas como: juventude como experiência histórico-cultural; processos grupais; habilidades socioemocionais; 
atendimento online. A comunidade que será atendida pelo projeto são jovens em situação de vulnerabilidade social atendidos pelo 
Instituto Ser +. Portanto, a comunidade de jovens está situada em várias localidades do país e o atendimento será feito de maneira 
remota. O Instituto Ser + irá fazer a divulgação do projeto entre os jovens e fazer a mediação para a participação deles. 

Número de vagas: 25 

Professor 
Responsável: 

 Fabíola Fernanda do Patrocínio Alves. 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Serviço de vacinação e ações de promoção de saúde e prevenção de doenças 

Descritivo: O projeto terá como principais atividades promover a vacinação contra a Covid-19 e outras disponibilizadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte; aferição de sinais vitais, medição de glicemia capilar (para os pacientes elegíveis) e encaminhamento 
daqueles que apresentarem parâmetros alterados; realização de testes para detecção precoce da Covid-19 e das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST); medição do IMC, entre outras ações. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

 Maria de Fátima da Silva Castro. 
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Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda à Sexta-feira das 7 às 18h, conforme alinhamento com a docente. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

 

Projeto: Tutores de rua 

Descritivo: O projeto será executado na região centro-sul da Capital de Belo Horizonte, o que implicará a partir desses dados a possibilidades de 
futuras ações que auxiliem e oriente a esses tutores quanto a ajuda para qualquer demanda voltada a seus animais. Um mapeamento 
de controle que viabiliza a ações futuras comunitárias, como campanhas de castração, nas quais podem ser incluídos, assistência a 
vacinação pública desses animais, e conscientização sobre zoonoses, e riscos voltados a saúde pública. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

 Idelvania Dos Anjos Nonato. 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 13 às 16h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Una mulheres 

Descritivo: Em diálogo com marco da agenda pública contra a violência doméstica, o projeto representa a soma de esforços para permitir que 
as mulheres, em situação de vulnerabilidade diante da violência, estejam amparadas na busca pela independência financeira. Neste 
sentido, objetiva-se ofertar treinamento, orientações e desenvolvimento de habilidades profissionais basilares para que as mulheres, 
no processo de rompimento do ciclo da violência doméstica, possam retornar ao mercado de trabalho. Nesses termos, o Projeto visa 
promover a capacitação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade decorrente da violência doméstica com vistas a sua 
reinserção laboral e independência financeira. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

 Daniela Mateus de Vasconcelos. 

Público-alvo: Moda, Estética, Estética e Cosmética, Estética e Cosmética - Ênfase em Maquiagem Profissional, Estética e Cosmética - Ênfase em 
Visagismo e Terapia Capilar, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, inema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade 
e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e TV), Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Direito, 

Todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 17 às 18h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Velhice vulnerável: ações interdisciplinares da Una Cristiano Machado com idosos da comunidade 

Descritivo: O projeto está vinculado ao Programa Educacional “Biologia do Viver: saúde e educação em todas as fases da Vida” que visa a 
melhoria da qualidade de vida da população que reside ao entorno do campus Cristiano Machado quanto aos aspectos de saúde e 
de educação. O Projeto tem como objetivo geral desenvolver atividades para o conhecimento, aperfeiçoamento da assistência à 
saúde e da educação em saúde para idosos residentes em Instituições de Longa Permanência ou Idosos em situação de rua, que 
estão vulneráveis a desenvolver solidão, depressão e abandono, somados às características típicas do envelhecimento. 
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Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Aline Figueiredo Camargo. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Conselheiro Lafaiete 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 
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Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

 

 

 

Projeto: EDUCAFINS: Oficinas de educação financeira e sustentabilidade 

Descritivo: Na sua agenda para o desenvolvimento sustentável, as Nações Unidas apontam dezessete objetivos na qual, todos nós precisamos 
colaborar para que os países alcancem soluções até 2030. Dentre os objetivos estão: a) erradicação da pobreza, b) fome zero, c) 
cidades e comunidades sustentáveis e d) consumo e produção sustentáveis. Pensando em uma forma de nós, professores e alunos 
da Una Lafaiete, podermos colaborar com estes quatro objetivos da agenda da ONU, nasceu o projeto EDUCAFINS que oferecerá 
oficinas semanais de educação financeira e sustentabilidade para crianças, adolescentes e estudantes de EJA da nossa região. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Thaynara Cristina Ildefonso Peixoto. 

Público-alvo: Agronomia, Biomedicina, Estética e Cosmética, Farmácia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Marketing. 

Carga horária: 80 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Empregabilidade em foco 

Descritivo: O projeto irá abordar os seguintes temas de forma teórico e prática: mercado de Trabalho, Mercado de Recursos Humanos, 
Competências Comportamentais (trabalho em equipe, antifragilidade, comunicação escrita e oral, pensamento analítico e inovação, 
inteligência emocional, aprendizado ativo e liderança), empreendedorismo e postura profissional. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Elidiane Cristina Souza Vasconcelos. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Psicologia, Engenharia Civil, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Administração, 

Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Direito. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Erva doce: educação ambiental, nutricional e desenvolvimento sustentável nas escolas 

Descritivo: A educação ambiental é um componente essencial na educação e no contexto social, devendo se fazer presente em todos os níveis 
do processo educativo. Com isso, o foco desse projeto é formar sujeitos com uma visão mais ecológica e aptos a atuarem em prol de 
um espaço mais justo e crítico. Os alunos das escolas participantes serão instruídos quanto à implantação de espaços verdes, a 
necessidade do reflorestamento, recuperação e preservação do solo e de sua fertilidade, manutenção da biodiversidade e aporte 
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nutricional das plantas, junto aos preceitos dentro da agroecologia, se tornando de suma importância garantir a sustentabilidade das 
comunidades e das edificações. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Lucas Lenin Resende de Assis. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 12h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

Projeto: Foco na produtividade agrícola e no desenvolvimento regional 

Descritivo: A agricultura em Conselheiro Lafaiete/MG possui grande foco nas atividades de pequenos produtores que produzem alimentos 
variados, comercializados principalmente em feiras e mercados, sendo, a principal fonte de sustento para as famílias. Visando o 
aumento de produtividade e melhor aproveitamento do uso da terra, a UNA em parceria com a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete 
criaram o presente projeto para incentivar os produtores rurais da região, dada sua relevância o desenvolvimento do regional. 

Número de vagas: 25 

Professor 
Responsável: 

Ana Paula Sato Ferreira. 

Público-alvo: Agronomia. 

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 
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Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Inclusão ao cubo 

Descritivo: "Inclusão ao cubo" é o projeto de Extensão das Engenharias Civil, Elétrica e Mecânica da Una Pouso Alegre.  
O projeto tem a inclusão como premissa e conta com duas vertentes:  
1) Trabalho em parceria com o Projeto Acessibilidade em Ação para levantamento de dados, criação de relatórios, projetos e 
construção de rampas de acessibilidade na cidade de Pouso Alegre. Tornar a cidade mais acessível. 
2) Criar soluções de baixo custo para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Tecnologia Assistiva. 
Propostas e soluções serão apresentadas e colocadas em prática de forma simples, de baixo custo e com poder transformador. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Adriana Aparecida dos Santos Izidoro. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Fisioterapia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Reconhecendo o risco 

Descritivo: O projeto aborda o tema de desastres, mais especificamente os que ocorrem na cidade de Pouso Alegre. Neste semestre, o intuito 
será investigar a realidade do tratamento dos resíduos sólidos (lixo) no contexto urbano, propor e colocar em prática ações que 
visam melhorar a situação atual e reduzir os impactos negativos causados pela má gestão deste quesito. Hoje, faz parte da paisagem 
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urbana local cenas de lixo espalhado pelas ruas, lixões clandestinos, queimadas de resíduos, entre outros. Sendo assim, os alunos 
deverão realizar ações nas áreas mais suscetíveis ao risco, visto que o lixo é um agravante às inundações e alagamentos, tão 
frequentes no município. Além disso, a comunidade local estará envolvida nas ações. Os encontros serão online. A execução das 
ações de cada equipe serão presenciais, nos locais determinados para cada uma delas. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Carolina Galhardo. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

Projeto: Una-se ao seu bem-estar 

Descritivo: O projeto "Una-se ao seu bem-estar" é uma oportunidade de desenvolvimento de ações educativas de conscientização sobre 
promoção à saúde, prevenção de doenças e educação nutricional aplicada. O objetivo é desenvolver materiais educativos, folders, 
jogos, palestras e ações em creches, escolas, asilos, postos de saúde e praças públicas da região. Serão abordados temas diversos 
como Alimentação Saudável, Ansiedade e depressão, Saúde Bucal, Mental, Ergonomia Automedicação. Dessa forma, esse projeto 
torna-se multidisciplinar e conta com a participação de todos os alunos dos cursos da área de saúde. Será um prazer tê-lo(a) conosco!   

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Simone Fátima Gomes de Oliveira. 

Público-alvo: Agronomia, Biomedicina, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia. 
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Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Contagem 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 
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Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

 

 

 

 

Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
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da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Assistência jurídica à(o)s detenta(o)s LGBTIAQ+ da penitenciária BICAS I (penitenciária Professor Jason Soares Albergaria) 

Descritivo: O projeto tem como objetivo a capacitação técnico-jurídica das estudantes do curso de Direito por meio de aulas expositivas e da 
prestação de assistência jurídica, integral e gratuita, a(o)s detenta(o)s da comunidade LGBTQIA+ do presídio Bicas I, originária(o)s da 
cidade de Betim. Além do desenvolvimento profissional que é inerente à assistência jurídica e à capacitação, o projeto ensejará 
também reflexões sobre as questões de gênero, com vistas a um olhar mais humano em relação aos problemas de gênero no sistema 
penal. OBS: a assistência jurídica à(o)s detenta(o)s só poderá se iniciar após a celebração do termo de parceria com a SEJUSP-MG. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Galvão Rabelo. 

Público-alvo: Direito, Criminologia, Segurança Pública, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços Penais. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Atendimento interdisciplinar na assistência às pessoas com Transtornos Alimentares 
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Descritivo: Os transtornos alimentares são condições graves relacionadas a comportamentos persistentes que afetam negativamente a vida de 
muitas pessoas. Tendo em vista o elevado número de pessoas com transtorno mental, há de se pensar em uma abordagem 
interdisciplinar para melhorar a capacidade de enfrentamento dos profissionais envolvidos. Os alunos serão capacitados e atenderão 
os pacientes inscritos. A partir das ações a serem efetivadas, poderão surgir novas oportunidades para melhoria da assistência que 
vem sendo prestada. O serviço será alicerçado por meio de ações de promoção de saúde, de tal forma a tornar o indivíduo 
responsável pelo seu cuidado. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Denise Alves Perez. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h30min às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Ciência do bem 

Descritivo: No segundo semestre do projeto o objetivo será desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para auxiliar a recuperação e o 
cotidiano de idosos em casa de acolhimento. A instituição parceira será escolhida pelos estudantes, em seguida, uma visita para 
análise e identificação de problemas e soluções. A parte de execução se baseia na prototipagem e modelagem e, por fim, corte e 
montagem do objeto. 

Número de vagas:  80 

Professor 
Responsável: 

Vinnicius Dordenoni Pizzol. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 
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Dias e horários: Quarta das 18 às 20h30min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Cidades inteligentes 

Descritivo: O objetivo é capacitar e incentivar alunos dos cursos de Engenharias, Tecnologias, Arquitetura & Urbanismo e Design a 
desenvolverem soluções para a transformação de uma cidade e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Essa ação deve 
pautar-se pela relação harmoniosa com o meio ambiente através da utilização e reaproveitamento de forma racional dos recursos 
ambientais locais e regionais em benefício da população. Para o segundo semestre de 2022, propõe- se trabalhar com a seguinte 
temática: “NZEB: edificações com necessidades energéticas quase nulas”, a partir de projetos de edificações e materiais sustentáveis 
e sistemas que contribuam para a eficiência energética. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

 Gustavo Cyrillo e Juliana Pereira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas – 
Licenciatura, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação 
e Empreendedorismo Digital, Marketing, Marketing – Bacharelado, Todos os cursos da área de TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h, e alguns Sábados. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: ColUna e bem-estar 
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Descritivo: Uma vez que a dor na coluna é um dos problemas de saúde mais comuns, este projeto visa contribuir com a saúde e qualidade de 
vida de pessoas que sofrem com dor crônica na coluna lombar. O projeto será realizado em parceria com o projeto social CAFC, 
localizado no bairro Fonte Grande, em Contagem. Os alunos irão estudar artigos atualizados sobre o assunto, captar indivíduos na 
comunidade que sofrem de dor na coluna e realizar ações de educação em saúde e exercícios em grupo que possam contribuir com 
o controle e manejo da dor lombar crônica. Serão realizados 6 encontros presenciais, no CAFC, à tarde (14 às 16h) ou manhã (09 às 
11h), e encontros virtuais nos demais dias. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Miguel Arcanjo de Assis. 

Público-alvo: Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Quiropraxia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 11h, ou das 14 às 16h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

 

Projeto: Construindo sonhos em conjunto: Una + Instituto Macunaíma 

Descritivo: O projeto tem como objetivo principal propor oficinas de capacitação para geração de renda e consultoria técnica para o Instituto 
Macunaíma, logo para a comunidade da Vila CEMIG. As oficinas de capacitação para geração de renda, através da utilização de 
resíduos ou materiais de baixo custo, tem como público-alvo as mulheres da comunidade da Vila CEMIG. Além das oficinas de geração 
de renda, o projeto propõe oficinas de conscientização ambiental para as crianças, filhos e filhas das mulheres participantes do 
projeto. 

Número de vagas:  80 

Professor  Fernanda Gomes Rabelo. 
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Responsável: 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: dbyte - Formação Oracle: Banco de Dados 

Descritivo: Objetivo: aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre Banco de Dados na Oracle Academy (https://academy.oracle.com/). Os 
estudantes deverão: -Concluir a formação “DFo Database Foundations Learner” até 16/11/20022; -Apresentar certificado de 
conclusão até 16/11/2022; -Participar das orientações às quartas de 19h às 20h; -Ministrar aulas práticas sobre Banco de Dados para 
a comunidade externa até 19/11/2022; -Elaborar material didático das aulas até 16/11/2022; -Divulgar o evento para formação de 
turmas; -Escrever um artigo sobre as atividades desenvolvidas, com fotos das aulas e o material para divulgação do evento, até 
23/11/2022; -Gerenciar e realizar postagens no Instagram do projeto semanalmente. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Wesley Dias Maciel. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de TI e Computação, Engenharia da Computação. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19h às 20h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: dbyte - Formação Oracle: Java 
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Descritivo: O objetivo é aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre Java na Oracle Academy (https://academy.oracle.com/). Os 
estudantes deverão: -Concluir a formação “JFo Java Foundations Learner” até 16/11/20022; -Apresentar certificado de conclusão 
até 16/11/2022. -Participar das orientações às quartas-feiras das 19h às 20h; -Ministrar aulas práticas sobre Java para a comunidade 
externa até 19/11/2022; -Elaborar material didático das aulas até 16/11/2022; -Divulgar o evento para formação de turmas; -Escrever 
um artigo sobre as atividades desenvolvidas, contendo fotos das aulas e o material criado para divulgação do evento, até 23/11/2022; 
-Gerenciar e realizar postagens no Instagram do projeto semanalmente. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Wesley Dias Maciel. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de TI e Computação, Engenharia da Computação. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19h às 20h. 

Modalidade: Digital. 

 

 

Projeto: D.E.L.A.S.: Mulher UNA 

Descritivo: O Projeto de extensão D.E.L.A.S tem por objetivo central a implantação de um núcleo de extensão prático-científico no Centro 
Universitário UNA, Campus Barreiro, destinado, especificamente, ao desenvolvimento de pesquisas e ações voltadas à reflexão e à 
promoção dos direitos da mulher. O projeto, que visa a ser uma ponte entre o universo acadêmico e a comunidade local do Barreiro, 
nasceu da idealização de contribuir com o melhoramento da sociedade, em âmbito acadêmico e comunitário local, no que tange aos 
direitos da mulher. 

Número de vagas:  20 

Professor  Barbara Helen Abreu Valadares. 
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Responsável: 

Público-alvo: Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Direito, Criminologia, Gestão da Segurança 
Pública Live, Mediação, Segurança Privada, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços 
Notariais e Registrais, Serviços Penais. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta e Sexta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: EDUCAJUS 

Descritivo: O EDUCAJUS é um projeto de extensão do Centro Universitário UNA, um programa para contribuir na formação dos estudantes do 
ensino médio, com ênfase aos alunos do 3º ano do Ensino Médio das escolas parceiras como atores sociais como sujeitos de  
exigibilidade de direitos, em especial relacionados ao exercício da cidadania, efetivação e proteção aos Direitos Humanos como 
também na propositura de políticas públicas para a juventude junto ao poder público municipal no final dos módulos deste projeto, 
e, consequentemente, com isso, na luta para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento humano sustentável nas cidades. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Adriano Olinto Meirelles. 

Público-alvo: Educação Física, Enfermagem, Estética, Todos os cursos das áreas de Ciências Humanas e de Ciências Jurídicas. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 10h às 11h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 
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Projeto: Horta universitária 

Descritivo: O projeto tem como objetivo a promoção da melhoria da nutrição de escolares e criação de um ambiente cada vez mais sustentável 
dentro e fora da Universidade. O projeto favorece a mudança do cenário urbano, proporcionando maior facilidade de acesso ao 
alimento saudável, a melhoria da qualidade alimentar e do estado nutricional de escolares. Serão realizadas orientações aos 
escolares acerca de construção de hortas urbanas e de hortas domésticas, atividades de Educação Alimentar e Nutricional e Educação 
em Saúde, além da avaliação do estado nutricional e de saúde dos escolares. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Ludmilla Rodrigues Coelho Thomaz. 

Público-alvo: Design Gráfico, Agronomia, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, 
Pedagogia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8 às 10h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

 

Projeto: Impressão 3D, Engenharias e acessibilidade 

Descritivo: Com base em Diversidade e Inclusão, o projeto envolve modelagem e impressão 3D da obra de arte do acervo do museu de Minas 
Gerais - Quadro "A Má Notícia" de Belmiro de Almeida, 1897 - visando à ampliação da experiência de pessoa com deficiência, 
incluindo visual e sensorial. Em parceria com a Startup 3D Lopes e o NAPI, os alunos de engenharia utilizarão de manufatura aditiva 
e execução de experimentos de laboratório relacionados a conservação e degradação de materiais para apoiar na educação 
patrimonial, de forma sensorial, proposta pelo Museu Mineiro nas escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Número de vagas:  50 
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Professor 
Responsável: 

Madrith Sthel Costa Duarte. 

Público-alvo: Ética e Saúde, Arte e Educação, História, Pedagogia, Psicologia, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Cinema 
e Audiovisual, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Todos os cursos da área de Engenharias, 
Ciência da Computação, Jogos Digitais, Modelagem Gráfica e Jogos de Computador,  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Jornal Hiperlocal 

Descritivo: O Projeto de Extensão Jornal Hiperlocal, que ocorre no campus Liberdade, tem como proposta produzir e editar conteúdo – notícias, 
entrevistas, podcasts, reportagens multimídia – sobre questões comunitárias dos bairros no entorno da Cidade Universitária Una. 
O objetivo é realizar a cobertura jornalística permanente de acontecimentos no Centro, Lourdes, Savassi e Funcionários, de modo a 
dar voz às comunidades locais sobre demandas nas áreas social, ambiental e cultural. Os alunos desenvolvem a pesquisa, a busca de 
fontes, as entrevistas, a redação e a reescrita. O resultado, em 2022/1, foi uma reportagem com 15 entrevistas, 9 fotos e um cartum, 
a partir da pauta “Pessoas em situação de rua”. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Maria Magda de Lima Santiago. 

Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Formação em Gestão 
de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e 
Inglês, Serviço Social, Gestão Ambiental, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 

Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 
Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, 
Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - 
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Comunicação em Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Pública, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Ler, escrever e ser: a vida precisa de mais leveza e poesia! 

Descritivo: O ser humano precisa ter mais leveza e poesia no seu percurso acadêmico e social, e a leitura e a construção do conhecimento no 
mundo letrado são de extrema importância. Este projeto acerca de poesia, poemas, contação de histórias, produções autorais e não 
autorais, tem o intuito de promover o despertar para o mundo da leitura e da escrita de forma suave e lúdica. O projeto acontecerá 
nas quartas-feiras das 19:30 às 21:00 horas, com encontros presenciais e virtuais na Una Contagem (presença é obrigatória). É 
imprescindível disponibilidade, responsabilidade, alegria e muita vontade de fazer a diferença no mundo, e não menos importante 
saber trabalhar em grupo! Território/comunidade impactado/a pelas ações do projeto: Centro Universitário Una Contagem e escolas 
públicas da educação básica do entorno do Centro Universitário. 

Número de vagas:  200 

Professor 
Responsável: 

 Rafael Douglas Inácio. 

Público-alvo: Todos os cursos.  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h. 

Modalidade:  Híbrido. 
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Projeto: Movimenta Una: adote um idoso 

Descritivo: O projeto integra ações diversas voltadas para a mudança do estilo de vida dos idosos do município de Contagem e reforça o impacto 
positivo que o exercício físico e outras ações relacionadas à saúde são 
capazes de proporcionar à população, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. Além disso, o projeto visa o princípio 
de indissociabilidade: ensino, pesquisa e extensão, indispensável para formação discente e para interação entre a universidade e 
outros setores da sociedade. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

 Cristina Carvalho de Melo. 

Público-alvo: Educação Física, Educação Física – Bacharelado. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Oficina científica Una saúde 

Descritivo: Trata-se de um projeto de ensino, pesquisa e extensão que por meio da realização de palestras, estudos e oficinas proporcionará aos 
participantes subsídios teórico-metodológicos para o empoderamento e atuação de forma mais qualificada nas ações de pesquisa e 
de divulgação científica na área da saúde. O projeto buscará impactar tanto a comunidade interna (universitários), como externa 
(público do entorno da unidade), além de atuar na divulgação de informações científicas nas mídias sociais. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

 Cristina Carvalho de Melo. 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia. 

Carga horária: 100 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 20h40min às 21h40min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: PCI: Projeto Criança Inclusiva 

Descritivo: Esse projeto visa à assistência às crianças e adolescentes com limitações funcionais e cognitivas nas diversas áreas da sua vida: lazer, 
acessibilidade, contexto escolar e desenvolvimento emocional. A realidade dessas crianças é limitada pelo impacto motor e 
emocional, além da dificuldade de inserir nas atividades esportivas e no apoio e suporte educacional. As famílias, muitas vezes, 
sentem sobrecarregadas psicologicamente e precisam do suporte emocional para lidarem com tais dificuldades. Através de uma 
equipe multidisciplinar, pode-se prever uma melhor abordagem e assistência na inclusão desses indivíduos na sociedade. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

 Cláudia Maria Monteiro de Freitas Teixeira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 
Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: PRODESOL: Programa de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária 

Descritivo: O PRODESOL (Programa de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária) busca oportunizar aos acadêmicos a vivência e 
aplicação prática dos conhecimentos teóricos e técnicos recebidos em sala de aula, por meio do desenvolvimento de atividades e 
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ações de assessoria e consultoria, capacitação, formação e geração de trabalho e renda, de tal forma que estas possam promover o 
desenvolvimento sustentável de empreendedores e empreendimento solidários e populares. O território a ser impactado faz parte 
da grande RMBH, mais especificamente empreendimentos de finalidade solidária de Contagem/MG e região. Apesar da identidade 
industrial, o setor de serviços tem grande representatividade na economia. Contagem segue firme como uma das principais cidades 
do Estado de MG. Com essa evolução crescente, o projeto pretende contribuir para o desenvolvimento local, promovendo 
prosperidade social e econômica, com sustentabilidade e cidadania. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

 Agnaldo Rolim de Moura. 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas: Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 17h30min às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Projetar 

Descritivo: O projeto oferece ao discente o exercício da prática projetual nas áreas de arquitetura, design de interiores e design gráfico a 
comunidade de Contagem. Nesse semestre parte da equipe dará continuidade ao projeto de requalificação do entorno da recém 
reformada Estação Ferroviária Bernardo Monteiro fazendo os ajustes propostos pelas secretarias da prefeitura, a especificação de 
materiais e acabamentos e o projeto de sinalização. Outra linha de trabalho é o desenvolvimento de projetos de caráter público ou 
privado que atendam as demandas de uma das comunidades mais vulneráveis do município, propondo soluções para espaços de 
lazer e convivência e projetos de design de interiores.   

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Luiz Henrique de Sena Nola. 
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Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Design Gráfico, Engenharia Civil. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Promoção da saúde em odontologia 

Descritivo: Trata-se de um projeto de extensão com a temática de promoção e prevenção de saúde oral. Desta maneira, trabalharemos de 
maneira remota e presencial com a elaboração de conteúdo de educação em saúde bucal básica e o repasse deste conteúdo à 
população. A população impactada será a comunidade atendida nas clínicas do Centro Universitário UNA Contagem. Vale ressaltar 
que, além desta comunidade receber o conteúdo diretamente dos discentes, ela ainda pode repassar o conteúdo aos familiares e 
amigos, aumentando, ainda mais, a abrangência do projeto, mesmo que indiretamente. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

 Elisa Carvalho De Siqueira. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Segunda e Quarta-feira das 17h30min às 20h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Saúde ConsCIÊNCIA 
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Descritivo: O projeto terá como principais ações realizar intervenções socioeducativas em UBS (Unidade Básica de Saúde) parceiras; organizar e 
incentivar a participação da população de Contagem, Minas Gerais, em mutirões de promoção a saúde tendo como foco a saúde da 
Mulher, do Homem e do Idoso; fomentar a exposição Saúde ConsCIÊNCIA no campus Una Contagem, Minas Gerais. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

 Joice de Freitas Fonseca. 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira e Sábados das 9 às 11h40min. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Saúde da família 

Descritivo: Este projeto busca atender demandas dos animais domésticos da população de Contagem e regiões próximas, visando uma 
experiência prática aos alunos da Veterinária. No centro médico veterinário da Una Contagem serão realizados atendimentos 
clínicos, além de exames complementares laboratoriais. Ações serão direcionadas de forma a conscientizar os tutores sobre a 
importância dos devidos cuidados com seus animais e sua saúde. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

 Matheus Felipe Fonseca Gonçalves. 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 17 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

Projeto: Saúde do trabalhador da Una Contagem 
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Descritivo: O projeto tem como objetivo realizar promover a saúde dos trabalhadores do campus da Una Contagem, ajudando na prevenção de 
acidentes de trabalho, prevenção doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho e promovendo o bem-estar e qualidade de vida 
nesses trabalhadores. Serão realizadas ações presenciais no campus da Una, durante 6 dias no semestre, no horário da noite 
(19h30min às 21h) e reuniões virtuais para estudo e planejamento das ações. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

 Miguel Arcanjo de Assis. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Tópicos gerais em Estética 

Descritivo: O presente projeto visa proporcionar um aperfeiçoamento do conhecimento de temas relacionados à Estética Facial, Corporal e 
inovações cujo objetivo primordial é aprimorar tais conhecimentos e aplicá-los à comunidade local. Realizar palestras informativas 
de controle de higiene e promoção da saúde; proporcionar crescimento profissional e pessoal dos docentes e discentes. Além disso, 
fortalecer e promover ações relacionadas à promoção da saúde para melhorar a qualidade de vida da população. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Crisciane Alves de Almeida Campos. 

Público-alvo: Biomedicina, Estética, Estética e Cosmética, Fisioterapia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade:  Híbrido. 
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Projeto: Una-se à agenda 2030 (campus Contagem) 

Descritivo: Considerando o objetivo 16 da Agenda 2030, que consiste em “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”, 
bem como suas metas  que estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para 
o planeta, o projeto, dentro da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão propõe a prestação na promoção da prevenção e desjudicialização 
de litígios, e apoiará a solução pacífica de conflitos na cidade de Contagem e região. Ademais, permitirá diversas experiências aos 
acadêmicos da unidade, seja no aspecto imediato – por meio do tratamento e análise de dados, seja através de inserções preventivas 
nas comunidades – auxiliando a divulgação de uma consciência sustentável na população local. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

 Adriano Olinto Meirelles. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas, Psicologia. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 17 às 18h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

Projeto: Vida sustentável: soluções de Engenharia e Tecnologia 

Descritivo: O projeto amplia o conceito do antigo projeto PDC (2021), para além de nossas casas. Nesse semestre, iremos trabalhar na 
elaboração de propostas de soluções sustentáveis de engenharia e tecnologia para sanar necessidades específicas de uma 
comunidade (um lugar ou um grupo de pessoas com demandas em comum, a ser definido pela equipe). Serão estudadas assim, 
soluções de sustentabilidade nas diversas áreas dos cursos de Tecnologia e Engenharias (Civil, Mecânica, Elétrica e Produção ou 
afins). Haverá uma etapa de elaboração do projeto utilizando a metodologia Design Thinking e outra etapa que será apresentação 
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da proposta de solução (que pode ser presencial/digital) ao final do semestre. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Silvana Julia da Silveira Diniz. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Todos os cursos das áreas de Engenharia, e de TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 20h30min às 22h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 
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Cristiano Machado 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

 

 

 

Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
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um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto:  ACOLHER: apoio multidisciplinar à parentalidade 

Descritivo: “É preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança”. Esse provérbio diz sobre a necessidade de apoio social quando se tem um 
filho. Sem rede de apoio, a parentalidade passa a demandar ainda mais complexidades. O apoio social é então, uma série de ações 
que reforçam o cuidado com o outro. Portanto, construir uma rede de apoio ampla é um caminho para uma vida longa e saudável. 
O apoio multidisciplinar surge como uma possibilidade de integração dos vários conhecimentos para abordar as dimensões 
complementares e promover adequadamente o desenvolvimento da parentalidade. O projeto será desenvolvido no campus 
Cristiano Machado, localizado no Bairro Fernão Dias, região Nordeste de Belo Horizonte/ MG. A comunidade atendida será composta 
de acadêmicos e funcionários do Centro Universitário Una, além do público recrutado das instituições parceiras. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Juliana Lauar Gonçalves. 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Estética, Estética e Cosmética, Estética e Cosmética - Ênfase em Maquiagem Profissional, Estética e 
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Cosmética - Ênfase em Visagismo e Terapia Capilar, Ética e Saúde, Nutrição. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8 às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  Atuação da equipe multidisciplinar na estimulação precoce em crianças com atraso no desenvolvimento psicomotor    

Descritivo: O período gestacional, assim como os primeiros anos de vida da criança são determinantes para o desenvolvimento psicomotor e 
desempenho das funções e autonomia nas próximas etapas de vida. Compreendendo que a reabilitação neurofuncional tem como 
objetivo tornar a criança apta à realizar as atividades de vida diária de forma mais independente possível, respeitando suas limitações 
e potencializando as suas habilidades, o projeto: Atuação da equipe multidisciplinar na estimulação precoce em crianças com atraso 
no desenvolvimento psicomotor propõe que a intervenção seja realizada por acadêmicos de fisioterapia e pedagogia em crianças de 
0 a 3 anos no processo de estimulação precoce. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Ana Amélia Fonseca Viana Cruz. 

Público-alvo: Fisioterapia, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 10 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Atuação da equipe multidisciplinar na saúde da mulher gestante 
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Descritivo: O projeto de Saúde da Mulher constitui uma proposta interdisciplinar, que tem como objetivo realizar o acompanhamento da 
gestante em todas as esferas de saúde, através do desenvolvimento e capacitação das equipes enfermagem, biomedicina, 
fisioterapia, nutrição e estética. A gestante e puérpera serão acolhidas e orientadas. Serão realizadas durante o semestre atividades 
de acompanhamento do pré-natal, leitura e interpretação de exames, treinamento muscular do assoalho pélvico, preparação para 
o parto, aleitamento materno e acompanhamento nutricional. Em parceria com o Hospital Sofia Feldman – unidade Carlos Prates 
serão realizadas práticas de reabilitação pélvica. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

 Ana Amélia Fonseca Viana Cruz. 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia.  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

 

Projeto: Ciência do bem 

Descritivo: No segundo semestre do projeto o objetivo será desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para auxiliar a recuperação e o 
cotidiano de idosos em casa de acolhimento. A instituição parceira será escolhida pelos estudantes, em seguida, uma visita para 
análise e identificação de problemas e soluções. A parte de execução se baseia na prototipagem e modelagem e, por fim, corte e 
montagem do objeto. 

Número de vagas:  80 
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Professor 
Responsável: 

Vinnicius Dordenoni Pizzol. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 18 às 20h30min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Circuito saúde 

Descritivo: O projeto de extensão “Circuito saúde” tem como objetivo promover ações de educação em saúde para a população do entorno da 
UNA Cristiano Machado visando informar, orientar e levantar dados sobre as DCNT com foco na prevenção e controle dessas 
doenças. Os alunos desenvolverão um jornal eletrônico de educação em saúde e organizarão eventos no Shopping Center Minas, 
onde está localizado o campus Una Cristiano Machado, com atividades de: aferição da pressão arterial, avaliação nutricional, medição 
da glicemia capilar e educação postural. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

 Tânia Maria Leite da Silveira. 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h30min e alguns sábados. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Conecta Ânima 

Descritivo: O projeto tem como objetivos divulgar os meios adequados de solução de conflitos com ênfase na Comunicação, em especial na 
Comunicação Não Violenta (CNV) e na Comunicação Assertiva, como possibilidade para as pessoas (comunidade interna e externa) 
desenvolverem relações interpessoais mais empáticas e respeitosas, para que possam resolver os conflitos cotidianos de maneira 
autocompositiva, de modo que possa prevalecer o sentimento de alteridade, inclusão e independência. Comunicar com assertividade 
e empatia; identificar e romper com círculos viciosos na comunicação; aprimorar os relacionamentos interpessoais; identificar pontos 
de conflito e superar os desafios da negociação com a aplicação de táticas e estratégias. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

 Guilherme Abreu Lima de Oliveira. 

Público-alvo: Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Mediação, Serviços Judiciais. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 17h30min às 18h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

 

Projeto: Estimulação das inteligências múltiplas e o impacto no processo de aprendizagem de jovens e adultos da EJA de escolas da Rede 

Municipal de BH 

Descritivo: Evidenciar o impacto das inteligências múltiplas na aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Para isso os alunos 
extensionistas das licenciaturas do UniBH e Una, farão um estudo dessas inteligências e apresentarão propostas de atividades 
inovadoras e lúdicas, que possam estimular algumas das inteligências inerentes aos alunos e contribuir com a sua aprendizagem. 
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Essas atividades serão elaboradas pelos extensionistas, a partir da escuta e acolhimento, tendo os potenciais, talentos e recursos do 
público-alvo. As produções serão apresentadas, presencialmente, aos alunos em escolas públicas de BH e aos professores como 
recursos inovadores, para usarem no seu processo de ensino. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Carlos Donizetti da Silva. 

Público-alvo: História - Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, 
Matemática - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Serviço Social. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Estudo, desenvolvimento e implantação da área verde de uma comunidade escolar 

Descritivo: Projeto ambiental para a área verde de uma escola estadual da grande BH, que envolva estudo do terreno, do solo, da planta dos 
jardins e hortas a serem criadas, e de todo um trabalho de educação ambiental com os estudantes, através de palestras, visitas 
técnicas e minicursos com os estudantes de diversas áreas da UNA. Há uma grande área verde que pode ser cultivada como 
autossustento da escola além da preservação do ambiente. A comunidade local é carente e o cultivo de uma horta poderia ajudar as 
famílias dos alunos. O projeto envolve diversas áreas: arquitetura, engenharia, biologia, nutrição (para auxiliar na construção do 
cardápio escolar). 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Fernanda Cristina Verediano. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Geografia, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 
Biológicas - Licenciatura, Nutrição, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química. 
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Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda e Quarta-feira das 8h30min às 10h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Formação para mestres de obras 

Descritivo: Com base em diversidade e inclusão, o projeto dá acesso a capacitação aos mestres de obras e profissionais que atuam em diferentes 
âmbitos de canteiros de obras da construção civil. Os discentes da Instituição de ensino serão os responsáveis por fornecer a 
capacitação, organizar os encontros e dividir conhecimento adquirido durante o decorrer do curso, com o objetivo de capacitação 
de Profissionais atuantes em canteiros de obras, com o intuito de agregar conhecimento aos mesmos, fornecendo uma formação 
diretamente aplicada as atuações no dia a dia desses profissionais. O Projeto está de acordo com dois dos ODS, que são Objetivos 4, 
8 e 10. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Clarissa Zambiasi. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Engenharias. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Impressão 3D, Engenharias e acessibilidade 
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Descritivo: Com base em Diversidade e Inclusão, o projeto envolve modelagem e impressão 3D da obra de arte do acervo do museu de Minas 
Gerais - Quadro "A Má Notícia" de Belmiro de Almeida, 1897 - visando à ampliação da experiência de pessoa com deficiência, 
incluindo visual e sensorial. Em parceria com a Startup 3D Lopes e o NAPI, os alunos de engenharia utilizarão de manufatura aditiva 
e execução de experimentos de laboratório relacionados a conservação e degradação de materiais para apoiar na educação 
patrimonial, de forma sensorial, proposta pelo Museu Mineiro nas escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Madrith Sthel Costa Duarte. 

Público-alvo: Ética e Saúde, Arte e Educação, História, Pedagogia, Psicologia, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Cinema 
e Audiovisual, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Todos os cursos da área de Engenharias, 
Ciência da Computação, Jogos Digitais, Modelagem Gráfica e Jogos de Computador,  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Jornal Hiperlocal 

Descritivo: O Projeto de Extensão Jornal Hiperlocal, que ocorre no campus Liberdade, tem como proposta produzir e editar conteúdo – notícias, 
entrevistas, podcasts, reportagens multimídia – sobre questões comunitárias dos bairros no entorno da Cidade Universitária Una. 
O objetivo é realizar a cobertura jornalística permanente de acontecimentos no Centro, Lourdes, Savassi e Funcionários, de modo a 
dar voz às comunidades locais sobre demandas nas áreas social, ambiental e cultural. Os alunos desenvolvem a pesquisa, a busca de 
fontes, as entrevistas, a redação e a reescrita. O resultado, em 2022/1, foi uma reportagem com 15 entrevistas, 9 fotos e um cartum, 
a partir da pauta “Pessoas em situação de rua”. 

Número de vagas:  50 

Professor Maria Magda de Lima Santiago. 
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Responsável: 

Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Formação em Gestão 
de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e 
Inglês, Serviço Social, Gestão Ambiental, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 
Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 
Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, 

Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - 
Comunicação em Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Pública, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Laboratório de práticas inclusivas em espaços escolares e não escolares 

Descritivo: Contribuir para uma sociedade inclusiva é responsabilidade de todos nós! Conforme a Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015) as barreiras 
constituem “qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem 
como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros”. Logo, o projeto “Laboratório de práticas inclusivas 
em espaços escolares e não escolares” visa promover a elaboração de práticas e instrumentos que promoverão a eliminação dessas 
barreiras, em espaços escolares e não escolares. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Ana Carolina Machado Ferrari. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design de Games, Design de Interiores, Design de Produto, Design Gráfico, 
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Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Animação, Cinema e Audiovisual, Dança, Linguagem, Cultura e 
Sociedade, Produção Audiovisual, Teatro. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 21h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Museu de educação UNA: ciência e sustentabilidade nas comunidades do entorno do campus Cristiano Machado 

Descritivo: Comunicação científica. Atividades educativas e exposições culturais e sociais. Ciência e sustentabilidade. Hortas comunitárias e 
jardins sensoriais. Saúde integral na comunidade. Saúde humana, animal e ambiental e qualidade de vida. Acervo museológico. 
Reuniões quinzenais às quartas-feiras, das 09h às 12h. Ações em alguns sábados. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

 Agnes Kiesling Casali. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design de Games, Design de Interiores, Design de Produto, Design Gráfico, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Animação, Cinema e Audiovisual, Dança, Linguagem, Cultura e 
Sociedade, Produção Audiovisual, Teatro. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9h às 12h e alguns sábados. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Museu de educação UNA: ciência e sustentabilidade nas comunidades do entorno do campus Cristiano Machado 
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Descritivo: Comunicação científica. Atividades educativas e exposições culturais e sociais. Ciência e sustentabilidade. Hortas comunitárias e 
jardins sensoriais. Saúde integral na comunidade. Saúde humana, animal e ambiental e qualidade de vida. Acervo museológico. 
Reuniões quinzenais às quartas-feiras, das 19h às 21h30min. Ações em alguns sábados. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

 Agnes Kiesling Casali. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design de Games, Design de Interiores, Design de Produto, Design Gráfico, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Animação, Cinema e Audiovisual, Dança, Linguagem, Cultura e 
Sociedade, Produção Audiovisual, Teatro. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 21h30min e alguns sábados. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Una itinerante 

Descritivo: Este projeto é parte de um desdobramento de atendimentos jurídicos comunitários realizados nas áreas do Direito Civil, Trabalho e 
Penal por alunos do Curso de Direito da Una Cristiano Machado auxiliados pelos respectivos professores da instituição. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Eudson Justiniano Cardoso da Silva. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 21h50min. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Velhice vulnerável: ações interdisciplinares da Una Cristiano Machado com idosos da comunidade 

Descritivo: O projeto está vinculado ao Programa Educacional “Biologia do Viver: saúde e educação em todas as fases da Vida” que visa a 
melhoria da qualidade de vida da população que reside ao entorno do campus Cristiano Machado quanto aos aspectos de saúde e 
de educação. O Projeto tem como objetivo geral desenvolver atividades para o conhecimento, aperfeiçoamento da assistência à 
saúde e da educação em saúde para idosos residentes em Instituições de Longa Permanência ou Idosos em situação de rua, que 
estão vulneráveis a desenvolver solidão, depressão e abandono, somados às características típicas do envelhecimento. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Aline Figueiredo Camargo. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Divinópolis 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

 

 

Projeto:  Agenda 2030: Una nas praças 

Descritivo: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são ações amplas, que requerem a participação de indivíduos de todas as esferas da 
sociedade. Seu alcance é dependente de esforço coletivo, mas o conhecimento acerca desses ODS é limitado, sendo que muitos não 
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sabem discerni-los ou compreender plenamente sua importância. Sendo assim, este projeto desenvolve-se sobre a premissa de 
promover ações que vão ao encontro dos ODS, sensibilizando a população das cidades do entorno de Bom Despacho. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

 Wander Valadares de Oliveira Júnior. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto:  Calendário Saúde UNA 

Descritivo: Este projeto de extensão busca: a promoção da cultura da paz, boa saúde e bem-estar, prevenção de violências, redução das 
desigualdades sociais, socialização, igualdade de gênero, racial e étnica. Capacitar e habilitar os discentes na prática de conteúdos 
trabalhados na formação extensionista. Contribuir com a comunidade e com as instituições envolvidas na aquisição de melhor 
qualidade de vida, bem-estar, saúde, saúde mental e educação em saúde. Elaborar e executar ações e atividades extensionistas 
interdisciplinares que promovem o desenvolvimento humano, profissional e social. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

 Karla Patricia Paiva Ferreira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Arte e Educação, Pedagogia, 
Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h30min. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto:  Clínica do consumidor 

Descritivo: O projeto em questão vai ocorrer nas modalidades virtual, presencial e itinerante, gerando novas soluções integradas e 
compartilhadas para problemas de ordem consumerista para a população de forma geral. Os alunos serão levados a atender criar 
cartilhas e redes sociais educativas, bem como a atender os consumidores no sentido de orientar e propor soluções para as 
problemáticas apresentadas. 

Número de vagas:  200 

Professor 
Responsável: 

 Camila Giovana Xavier de Oliveira Frazão. 

Público-alvo: Moda, Todos os cursos das áreas de Ciências Jurídicas, e de Gestão e Negócios. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 12h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  Cores e doenças: que cor é sua luta? 

Descritivo: Um laço, uma cor e um mês que, somados, sintetizam uma discussão. Servir de alerta para os grupos em situação de risco, como no 
caso do câncer de mama e câncer de próstata, e visibilidade e conscientização para outras questões de saúde, como o autismo e 
outras campanhas que atrelam cores a meses do ano para debate público com temas muitas vezes silenciados. Objetivo: sensibilizar 
as pessoas sobre certas doenças que são representadas por meses e cores respectivas para proteção e manutenção da saúde. O 
projeto será híbrido com orientações online nas sextas-feiras, ou presenciais na terça das 18 às 19h, ou aos sábados (com maior 
possibilidade) nas praças da cidade. 

Número de vagas:  30 

Professor  Eduardo Nogueira Cortez. 
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Responsável: 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Terça das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: HUB de desenvolvimento social 

Descritivo: A proposta é de HUB com modalidade virtual, presencial e itinerante, gerando novas soluções integradas e compartilhadas para 
problemas de ordem social para grupos/comunidades vulneráveis, bem como a criação de novos negócios para o 3º setor.   

Número de vagas:  200 

Professor 
Responsável: 

 Camila Giovana Xavier de Oliveira Frazão. 

Público-alvo: Moda, Todos os cursos das áreas de Ciências Jurídicas, e de Gestão e Negócios. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 12h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Saúde bucal na comunidade 

Descritivo: Realizar atividades práticas de educação em saúde bucal na comunidade (população em situação de vulnerabilidade social, que não 
tem acesso a informações) de Divinópolis e região. 

Número de vagas:  60 
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Professor 
Responsável: 

 Natália Marques Resende Milagre Brezolini. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 12h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Saúde em ação na comunidade 

Descritivo: Os estudantes que estiveram presentes no projeto serão divididos nas suas áreas de formação e durante as orientações, o professor 
orientador apresentará as demandas da população: intervenções presenciais nas linhas de saúde para a população, dicas de saúde 
mental e outras. A proposta é dinâmica e orgânica, integrando estudantes dos diferentes cursos de saúde para socialização do 
conhecimento e aplicação na comunidade. O planejamento das atividades práticas em ambientes presenciais (conforme protocolo 
sanitário), em praças, feiras livres, empresas e organizações públicas de cuidado com a população nortearão todas as ações. 
Estudantes de diferentes unidades da Una: Bom Despacho e Divinópolis poderão trabalhar em conjunto. Haverá um ônibus com toda 
infraestrutura que transportará os estudantes para diferentes cidades da Região Centro Oeste de Minas Gerais e sempre o professor 
orientador estará presente nas ações. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

 Carlos Alexandre Vieira. 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Sábado das 8 às 11h30min. 

Modalidade: Presencial. 
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Itabira 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

 

 

 

 

Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
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de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto:  Agência de emprego 

Descritivo: Oferecer um rol de ferramentas e discussões que permitam que os nossos alunos estejam mais seguros para os processos seletivos 
e as decisões na construção da carreira profissional. Apontar caminhos, apresentar outros investimentos de tempo e empenho 
necessários ao crescimento profissional. Melhorar a autoconfiança dos nossos alunos. Acelerar a empregabilidade dos nossos alunos. 
Monitoria para plataformas de vagas: Vida & Carreira, LinkedIn, Vagas.com, etc. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Valéria Duarte Malta. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-feira das 19 às 21h. 

Modalidade:  Híbrido. 
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Projeto:  ALLCÂNCER 

Descritivo: O objetivo desse projeto é promover uma abordagem multidisciplinar sobre o câncer, fazendo a educação em saúde da população 
de Itabira e região, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Em parceria com o COI (Centro oncológico Itabira) 
recrutar pacientes e tratar/prevenir na clínica escola integrada: as mucosites ocasionadas pelas quimioterapias, tratar os linfedemas 
oriundos do câncer de mama, promover atividade física orientada no intuito de combater a dor, fazer roda de conversa para que os 
pacientes possam criar uma rede de apoio e orientação e farmacológicas das interações medicamentosas que podem acontecer no 
período de tratamento quimioterápico. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Paula Almeida Pinto Coelho. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

 

 

 

Projeto:  Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica 

Descritivo: Estudo de temáticas que articulam a produção do conhecimento nas áreas da Medicina, Odontologia, Nutrição, Psicologia. Visando 
a formulação, implementação e a execução de ações no âmbito do cuidado coletivo e individual. O projeto será realizado na 
comunidade do município de Itabira, focando em adolescentes em idade escolar e trabalhadores da região para a prevenção de 
fumo, ingestão de bebidas alcoólicas e desenvolvimento de doenças crônicas. Além de realizar grupos com tabagistas, etilistas e 
indivíduos com diabetes e outras doenças crônicas, abordando a mudança no estilo de vida. 
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Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Paula Loures Valle Lima. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-feira das 19 às 22h (em alguns sábados). 

Modalidade: Presencial. 

 

 

Projeto:  Hortas em escolas 

Descritivo: O projeto tem o objetivo de incentivar nas escolas o cultivo do próprio alimento, conscientizando o aluno sobre o aproveitamento 
sustentabilidade ambiental e o trabalho cooperado a importância das atividades ligadas ao campo. Também, é possível extrapolar o 
projeto para a área da Engenharia, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, com o foco em melhoria da alimentação escolar e da 
alimentação fora da escola, bem como as possibilidades de transformação dos alimentos e a Segurança Alimentar. 

Número de vagas: 20 

Professor 
Responsável: 

Rupert Barros de Freitas. 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Medicina Veterinária, Ciências 
Biológicas, Ética e Saúde, Farmácia, Naturologia, Nutrição, Arte e Educação, Física, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Matemática, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia e 
Trabalho Humano, Química, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Química, Administração, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos 
Humanos, Gastronomia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 13 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Inclusão ao cubo 

Descritivo: "Inclusão ao cubo" é o projeto de Extensão das Engenharias Civil, Elétrica e Mecânica da Una Pouso Alegre.  
O projeto tem a inclusão como premissa e conta com duas vertentes:  
1) Trabalho em parceria com o Projeto Acessibilidade em Ação para levantamento de dados, criação de relatórios, projetos e 
construção de rampas de acessibilidade na cidade de Pouso Alegre. Tornar a cidade mais acessível. 
2) Criar soluções de baixo custo para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Tecnologia Assistiva. 
Propostas e soluções serão apresentadas e colocadas em prática de forma simples, de baixo custo e com poder transformador. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Adriana Aparecida dos Santos Izidoro. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Fisioterapia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

 

Projeto:  Itabira inclusiva 

Descritivo: O projeto tem como objetivos realizar as intervenções de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no trabalho elaboradas 
no semestre de 2022/1; realizar adaptações arquitetônicas e instrumentais no ambiente de trabalho de pessoas com deficiência; 
capacitar lideranças para auxiliar na inclusão efetiva dessas pessoas na execução das atividades; organizar orientações para 
servidores e outros públicos acerca do tema; integrar cursos da UNA Itabira numa atividade multiprofissional. Comunidade: 
servidores públicos com e sem deficiência de Itabira/MG. 
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Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Eduardo Mendes Martins da Costa. 

Público-alvo: Pedagogia, Psicologia, Administração, Administração de Empresas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

Projeto:  Multidisciplinar em Saúde da Mulher 

Descritivo: O projeto tem como objetivo fortalecer o elo entre a sociedade e a universidade através da capacitação e ensino da população 
atendida pelo projeto com conhecimentos acerca da prevenção, promoção e reabilitação da saúde da mulher. Nesse projeto vamos 
abordar assuntos estratégicos na saúde feminina, respeitando a diversidade cultural, sexual, étnica e religiosa, contribuindo para 
construção de um maior autocuidado, engajamento e empoderamento dessa população acerca de sua saúde. Vamos trazer o melhor 
dos cursos da saúde para atendimento e capacitação das mulheres da comunidade, com eventos educativos dentro e fora da 
instituição, eventos em praça e atendimentos dentro da clínica integrada. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Paula Almeida Pinto Coelho. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto:  Na dose certa 

Descritivo: A automedicação é um dos principais fatores que leva a população a consumir medicamentos de forma incorreta. Todavia, as pessoas 
desconhecem os riscos associados a essa prática como reações adversas, interações medicamentosas, intoxicações, dependência, 
resistência microbiana, entre outras. Este projeto tem como objetivo atualizar os acadêmicos nos conhecimentos em Farmacologia 
e da importância do uso racional dos medicamentos. Além de promover ações educativas e orientativas na comunidade sobre 
medicamentos, exames clínicos e atendimento. Dedicação necessária: participar dos encontros online e das atividades práticas 
presenciais. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Cristina Maria de Souza Garcia. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 20h30min às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

 

 

 

 

Projeto:  Programa de desenvolvimento do produtor rural 

Descritivo: O projeto buscará oferecer auxílio técnico aos pequenos produtores de Itabira e região no desenvolvimento de suas atividades 
agropecuárias. Temos como meta o aumento da produtividade e qualidade do produto, sempre em cooperação com o produtor 
visando redução de custos de produção. Além disso, esse projeto traz a oportunidade de os futuros médicos veterinários da região 
conhecerem os campos de atuação, bem como colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula. Esse é um projeto que almeja 
o crescimento do setor agropecuário para Itabira e região e que pode ser modelo adaptado a outros cenários agropecuários no Brasil. 
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Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Jonata de Melo Barbieri. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia,  
Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais 
e Organizações Sociais, História, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, 
Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, 

Automação Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Gestão da Produção 
Industrial, Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, 
Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, 

Logística, Marketing, Negócios Digitais, Processos Gerenciais, Gestão da Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, 
Gastronomia, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação, Gestão de Turismo, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo 
e Lazer. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Sábado das 8 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

 

Projeto:  Psicomotricidade e educação infantil: estratégias pedagógicas de desenvolvimento 

Descritivo: A psicomotricidade na Educação Infantil é um importante agente de socialização e da aprendizagem que é um processo global que 
envolve todo o corpo. Sendo que, a falta desta pode afetar o desenvolvimento da leitura e da escrita nas crianças que estão iniciando 
a vida escolar. O objetivo deste projeto de extensão é propor ações transdisciplinares que integre ações da pedagogia, psicologia, 
educação física e a fisioterapia, compreendendo o processo de aprendizagem no desenvolvimento infantil, bem como as práticas 
pedagógicas que podem ser inseridas para melhoria do ensino do aluno. Dedicação necessária: participar dos encontros online e das 
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atividades práticas presenciais. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Cristina Maria de Souza Garcia. 

Público-alvo: Educação Física, Fisioterapia, Pedagogia, Psicologia. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19 às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

Projeto: Reconhecendo o risco 

Descritivo: O projeto aborda o tema de desastres, mais especificamente os que ocorrem na cidade de Pouso Alegre. Neste semestre, o intuito 
será investigar a realidade do tratamento dos resíduos sólidos (lixo) no contexto urbano, propor e colocar em prática ações que 
visam melhorar a situação atual e reduzir os impactos negativos causados pela má gestão deste quesito. Hoje, faz parte da paisagem 
urbana local cenas de lixo espalhado pelas ruas, lixões clandestinos, queimadas de resíduos, entre outros. Sendo assim, os alunos 
deverão realizar ações nas áreas mais suscetíveis ao risco, visto que o lixo é um agravante às inundações e alagamentos, tão 
frequentes no município. Além disso, a comunidade local estará envolvida nas ações. Os encontros serão online. A execução das 
ações de cada equipe serão presenciais, nos locais determinados para cada uma delas. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Carolina Galhardo. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto:  Sanitaristas mirins 

Descritivo: Promover na comunidade, nas escolas de ensino fundamental e médio a disseminação de conhecimentos relativos à agropecuária: 
saúde animal, meio ambiente, segurança alimentar. O projeto serve para conscientizar os alunos sobre a importância do 
desenvolvimento rural sustentável. Projeto idealizado e executado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. O objetivo é executá-lo 
juntamente com o IMA, sendo a UNA Itabira um pólo do projeto. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Bárbara Silveira Costa. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Ciências Biológicas, Ética e Saúde, Naturologia, 
Nutrição, Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia,  Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Medicina Veterinária, 
Zootecnia, Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, História, 

Pedagogia, Psicologia e Trabalho Humano, Linguagem, Cultura e Sociedade, Automação Industrial, Engenharia Ambiental e Sanitária, 
Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Administração, Gastronomia, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação, 
Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 8 às 12h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto:  Saúde bucal em foco 

Descritivo: A educação em saúde é um elemento-chave no desenvolvimento dos programas de promoção da saúde bucal, na medida em que é 
o processo pelo qual os indivíduos constroem seus conhecimentos. A autonomia no cuidado com a saúde bucal é uma importante 
ferramenta na prevenção das doenças. Programas preventivos e educativos têm demonstrado sucesso na redução da prevalência e 
incidência de várias doenças na clínica odontológica. O objetivo desse projeto é orientar e propor aos alunos do curso de Odontologia 
intervenções na comunidade sobre diferentes temas relacionados a Saúde Bucal. Dedicação necessária: participar dos encontros 
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online e das atividades práticas presenciais. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Cristina Maria de Souza Garcia. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19 às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

Projeto:  Una movimento 

Descritivo: O objetivo desse projeto é realizar estudos voltados para a população de grupos especiais e orientação e prática de atividade física 
orientada buscando melhora da saúde e consequente qualidade de vida dessa população, bem como o incentivo de jovens a ingressar 
nos esportes principalmente em regiões com maior vulnerabilidade. Tem por objetivo também acompanhar as equipes esportivas 
amadoras da cidade de Itabira para avaliação dos atletas e possíveis intervenções. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Paula Almeida Pinto Coelho. 

Público-alvo: Educação Física, Fisioterapia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 20 às 21h. 

Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Itumbiara 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

 

 

 

Projeto: Concentrar: desidratador solar para a comunidade 

Descritivo: O projeto buscará desenvolver junto aos cursos de engenharia, saúde e gestão da Una unidade de Itumbiara, projetos, protótipos e 
estudos com desidratadores solares, que serão utilizados para desidratação de alimentos e produção de fitoterápicos para a 
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comunidade. O projeto iniciará após seleção com reuniões e divisão dos alunos em grupos, que definirão qual modelo e testes de 
desidratadores e insumos para desidratação. Os alunos dedicarão 2 horas semanais ao projeto e serão avaliados por presença nos 
encontros, por meio de seminários e desenvolvimento e participação no projeto. Além disso, a comunidade externa estará integrada 
nas ações. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Guilherme Soares Buzzo. 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Administração, Ciências Contábeis. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira e Sábado das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Grupo da saúde da família e do idoso 

Descritivo: O projeto baseia-se em ações semanais realizadas à comunidade da cidade de Itumbiara. Essa integração da extensão com o ensino 
proporciona a inserção dos alunos da graduação dos cursos de saúde da UNA de Itumbiara, além de aproximá-los da prática 
multiprofissional. Os acadêmicos terão contato com a comunidade e irão oferecer orientações de saúde voltadas para toda a família. 
As ações serão realizadas em unidades de saúdes e escolas. Os estudantes serão divididos em sete grupos (grupo do câncer, saúde 
do homem, saúde da mulher, avaliação nutricional, diabetes, hipertensão e DST). Cada grupo realizará ações com a comunidade de 
acordo com o tema do seu respetivo grupo. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Maira Chiquito Alves Barbosa. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 
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Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Una-se contra o estigma e o preconceito 

Descritivo: O projeto tem como principal objetivo unir a comunidade acadêmica com a comunidade externa para a discussão de temas de grande 
relevância na atualidade. Enfocaremos aspectos fundamentais dos tipos predominantes de discriminação com amplo impacto na 
assistência à saúde, como os decorrentes da relação entre grupos sociais dominantes e oprimidos, como os raciais/étnicos (racismo), 
de sexo (sexismo), anti-LGBTQIA+ - lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais, assexuais e Queer - (heterossexismo) ou 
classe social (viés de classe), além de outros como "Gordofobia/obesidade", Pessoas com Deficiência (PcD), dependentes químicos 
etc. Os encontros serão virtuais e abertos ao público externo. Espera-se alunos/as/es engajados e abertos ao tema, com disposição 
para participar dos encontros semanais e realizar outras atividades, como postagens em mídias sociais, estabelecidas pelo professor. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Heitor Bernardes Pereira Delfino. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Digital. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Jataí 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Ciclo de seminários em saúde 

Descritivo: O objetivo é promover encontros e reflexões sobre questões relacionadas a UCs realizadas no semestre e alunos de graduação da 
UNA, bem como estimular a integração deles, a fim de divulgar e aprimorar o conhecimento científico e acadêmico durante suas 
trajetórias enquanto indivíduos inseridos na sociedade. 
As rodas de conversa buscarão abordar o tema de uma forma que alcance esse público de forma sistêmica e eficaz, dando a todos 
os envolvidos a oportunidade de conhecer, discutir e entender a importância de falar sobre temáticas relacionadas ao curso de 
graduação e os reflexos que ela tem em cada acontecimento da vida cotidiana. Sendo assim, será transmitida ao vivo em um canal 
criado no Youtube e será aberta à comunidade externa. 

Número de vagas: 20 

Professor 
Responsável: 

Alexandre Ribeiro Aquino. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: GEPDor: grupo de extensão e pesquisa em dor 

Descritivo: Dada a grande relevância em manter a assistência e o estudo em dor, o GEPDor, em parceria com a secretaria de cultura do município 
de Jataí-Goiás, tem como objetivo principal contribuir com a sociedade com ações de promoção da saúde e tratamento para pessoas 
com dor. Além de realizar ações educativas para a população e qualificações aos profissionais de saúde atuantes no município de 
Jataí-GO. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Kamylla Caroline Santos. 
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Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 14h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Questões de gênero e contemporaneidade 

Descritivo: O projeto tem o objetivo de promover reflexões e rodas de conversa sobre questões de gênero que podem afetar a saúde mental 
dos alunos de graduação da UNA e de toda a sociedade, bem como estimular a integração dos mesmos e o surgimento ou 
fortalecimento, além de integrar com a comunidade externa. 

Número de vagas: 20 

Professor 
Responsável: 

Alexandre Ribeiro Aquino. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Ciências Humanas e Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Segunda e terça-feira das 14 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Odonto em ação 

Descritivo: Este projeto busca trazer uma vivência clínica ao discente quanto ao atendimento odontológico a pacientes de todas as idades, assim 
como a discussão de casos clínicos em “roda de conversa” e a correta educação e prevenção em saúde bucal. Público-alvo serão: - 
Crianças de 2-6 anos de idade da educação infantil em escolas públicas da cidade de Jataí; - Usuários do SUS de todas as idades; - 
Comunidade usuária do SUS em UBS na cidade de Jataí. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Mariana Rezende Souza. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta e Sexta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Pelicano 

Descritivo: Apoio às famílias em estado de vulnerabilidade social e/ou instituições filantrópicas da cidade e oferta dos seguintes serviços: 
produção e fornecimento de hortaliças; palestras aos alunos do Ensino Médio de algumas Escolas da cidade sobre conservação e 
proteção do Meio Ambiente e a importância da saúde animal. As atividades extensionistas serão propostas em cronograma de 
execução periódico, realizadas por escalas de trabalho, assim como as postagens de caráter informativo na rede social do Pelicano. 
Segunda: Zoom ou sala de aula da Una; Sábado: Casa de Vegetação da Una Jataí. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Larissa de Assis Lima. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Agrárias e Meio Ambiente. 

Carga horária: 100 horas. 
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Dias e horários: Sábado das 8 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Saúde em foco 

Descritivo: O projeto é de caráter multidisciplinar e aborda as áreas de informação em saúde e educação continuada, com atendimento à 
população de Jataí (GO) desde o nível informativo até o treinamento de profissionais de diversas áreas da saúde, visando orientar a 
população e profissionais de saúde sobre diversos temas que são de grande importância social a fim de garantir efetividade aos 
cuidados de saúde. As aulas serão realizadas às quartas-feiras à noite e as ações sociais serão realizadas em algumas quintas-feiras 
e alguns sábados (datas e horários a combinar previamente com os alunos, porém é necessário que o aluno tenha ciência de que 
deverá trabalhar nas ações estabelecidas pela professora do projeto). 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Allana Souza Pereira. 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Sistemas Biomédicos. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Una-se contra o estigma e o preconceito 

Descritivo: O projeto tem como principal objetivo unir a comunidade acadêmica com a comunidade externa para a discussão de temas de grande 
relevância na atualidade. Enfocaremos aspectos fundamentais dos tipos predominantes de discriminação com amplo impacto na 
assistência à saúde, como os decorrentes da relação entre grupos sociais dominantes e oprimidos, como os raciais/étnicos (racismo), 
de sexo (sexismo), anti-LGBTQIA+ - lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais, assexuais e Queer - (heterossexismo) ou 
classe social (viés de classe), além de outros como "Gordofobia/obesidade", Pessoas com Deficiência (PcD), dependentes químicos 
etc. Os encontros serão virtuais e abertos ao público externo. Espera-se alunos/as/es engajados e abertos ao tema, com disposição 
para participar dos encontros semanais e realizar outras atividades, como postagens em mídias sociais, estabelecidas pelo professor. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Heitor Bernardes Pereira Delfino. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Digital. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Linha Verde 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Ciência do bem 

Descritivo: No segundo semestre do projeto o objetivo será desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para auxiliar a recuperação e o 
cotidiano de idosos em casa de acolhimento. A instituição parceira será escolhida pelos estudantes, em seguida, uma visita para 
análise e identificação de problemas e soluções. A parte de execução se baseia na prototipagem e modelagem e, por fim, corte e 
montagem do objeto. 

Número de vagas:  80 

Professor 
Responsável: 

Vinnicius Dordenoni Pizzol. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 18 às 20h30min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Estudos das biotecnologias 

Descritivo: “A biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para 
fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica” (ONU, Convenção de Biodiversidade 1992, Art. 2). A 
biotecnologia é uma ciência de várias áreas, podendo ser aplicada a educação física, a nutrição, as agrárias e a psicologia. Através 
dos processos biomoleculares ela interfere no cultivo de animais e plantas, na saúde física e mental das pessoas. Então a proposta 
deste projeto de extensão é conhecer diferentes tipos de biotecnologias que estão no mercado e as que poderão estar e preparar 
assim nossos alunos, em conjunto com a comunidade externa, com o que tem de mais atual. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Yuri Windson Santos Barroso. 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, e de Ciências Agrárias e Meio Ambiente. 
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Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Terça e Quinta-feira das 9 às 11h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Estudo, desenvolvimento e implantação da área verde de uma comunidade escolar 

Descritivo: Projeto ambiental para a área verde de uma escola estadual da grande BH, que envolva estudo do terreno, do solo, da planta dos 
jardins e hortas a serem criadas, e de todo um trabalho de educação ambiental com os estudantes, através de palestras, visitas 
técnicas e minicursos com os estudantes de diversas áreas da UNA. Há uma grande área verde que pode ser cultivada como 
autossustento da escola além da preservação do ambiente. A comunidade local é carente e o cultivo de uma horta poderia ajudar as 
famílias dos alunos. O projeto envolve diversas áreas: arquitetura, engenharia, biologia, nutrição (para auxiliar na construção do 
cardápio escolar). 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Fernanda Cristina Verediano. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Geografia, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 
Biológicas - Licenciatura, Nutrição, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda e Quarta-feira das 8h30min às 10h30min. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Formação para mestres de obras 

Descritivo: Com base em diversidade e inclusão, o projeto dá acesso a capacitação aos mestres de obras e profissionais que atuam em diferentes 
âmbitos de canteiros de obras da construção civil. Os discentes da Instituição de ensino serão os responsáveis por fornecer a 
capacitação, organizar os encontros e dividir conhecimento adquirido durante o decorrer do curso, com o objetivo de capacitação 
de Profissionais atuantes em canteiros de obras, com o intuito de agregar conhecimento aos mesmos, fornecendo uma formação 
diretamente aplicada as atuações no dia a dia desses profissionais. O Projeto está de acordo com dois dos ODS, que são Objetivos 4, 
8 e 10. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Clarissa Zambiasi. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Engenharias. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Impressão 3D, Engenharias e acessibilidade 

Descritivo: Com base em Diversidade e Inclusão, o projeto envolve modelagem e impressão 3D da obra de arte do acervo do museu de Minas 
Gerais - Quadro "A Má Notícia" de Belmiro de Almeida, 1897 - visando à ampliação da experiência de pessoa com deficiência, 
incluindo visual e sensorial. Em parceria com a Startup 3D Lopes e o NAPI, os alunos de engenharia utilizarão de manufatura aditiva 
e execução de experimentos de laboratório relacionados a conservação e degradação de materiais para apoiar na educação 
patrimonial, de forma sensorial, proposta pelo Museu Mineiro nas escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Madrith Sthel Costa Duarte. 
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Público-alvo: Ética e Saúde, Arte e Educação, História, Pedagogia, Psicologia, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Cinema 
e Audiovisual, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Todos os cursos da área de Engenharias, 
Ciência da Computação, Jogos Digitais, Modelagem Gráfica e Jogos de Computador,  

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Jornal Hiperlocal 

Descritivo: O Projeto de Extensão Jornal Hiperlocal, que ocorre no campus Liberdade, tem como proposta produzir e editar conteúdo – notícias, 
entrevistas, podcasts, reportagens multimídia – sobre questões comunitárias dos bairros no entorno da Cidade Universitária Una. 
O objetivo é realizar a cobertura jornalística permanente de acontecimentos no Centro, Lourdes, Savassi e Funcionários, de modo a 
dar voz às comunidades locais sobre demandas nas áreas social, ambiental e cultural. Os alunos desenvolvem a pesquisa, a busca de 
fontes, as entrevistas, a redação e a reescrita. O resultado, em 2022/1, foi uma reportagem com 15 entrevistas, 9 fotos e um cartum, 
a partir da pauta “Pessoas em situação de rua”. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Maria Magda de Lima Santiago. 

Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Formação em Gestão 
de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e 
Inglês, Serviço Social, Gestão Ambiental, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 
Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 

Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, 
Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - 
Comunicação em Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Pública, Análise e 
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Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Lutas: mente sã 

Descritivo: Proporcionar para a comunidade interna e externa, por meio dos ensinamentos da arte marcial (Jiu Jitsu, Boxe), o combate ao 
sedentarismo, a depressão, ansiedade e promover que grupos que se sintam oprimidos possam ter como se defender. Lembrando 
que as artes marciais não por objetivo a briga ou violência, contudo é uma prática que permite a autodefesa quando necessário. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Yuri Windson Santos Barroso. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Segunda e Quarta-feira das 9 às 11h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Práticas circulares e justiça restaurativa 

Descritivo: O projeto tem como principal objetivo promover a Justiça Restaurativa através de práticas circulares nos atendimentos do NPJ e em 
atividades na comunidade e terá as seguintes atividades: - Divulgar com os parceiros do NPJ a proposta de realização de círculos de 
paz do projeto de extensão; - Identificar junto a parceiros da comunidade temas interessantes que possam ser abordados através de 
práticas circulares; - Identificar nos atendimentos do NPJ quais são indicados para a realização da Justiça Restaurativa; - Propor e 
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realizar os círculos de paz nos casos do NPJ indicados para a realização da Justiça Restaurativa e dos temas indicados por parceiros 
da comunidade; - Realizar oficinas com os estudantes para formação em Justiça Restaurativa e Práticas Circulares; - Analisar os 
resultados das atividades realizadas. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Natália Cardoso Marra. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Una-se: programa de práticas de integração e ações comunitárias 

Descritivo: O "Una-se" é um programa de capacitação e extensão acadêmica com ações comunitárias, que pretende abranger os conhecimentos 
multidisciplinares e permitir a aproximação dos estudantes à extensão. Este projeto tem o desafio de repensar a relação entre o 
estudante e as ações comunitárias, bem como os atendimentos prestados à comunidade. Para isso, o programa tem uma iniciativa 
de promover uma série de práticas, cursos e atividades direcionadas à comunidade acadêmica e ao público externo. São atividades 
supervisionadas desenvolvidas pelos alunos em espaços específicos de aprendizagem, que permitem o desenvolvimento de 
habilidades profissionalizantes e atendimento à comunidade em diferentes temáticas. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Natália Fontes Alves Ambrósio. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 17h30min às 19h. 
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Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Velhice vulnerável: ações interdisciplinares da Una Cristiano Machado com idosos da comunidade 

Descritivo: O projeto está vinculado ao Programa Educacional “Biologia do Viver: saúde e educação em todas as fases da Vida” que visa a 
melhoria da qualidade de vida da população que reside ao entorno do campus Cristiano Machado quanto aos aspectos de saúde e 
de educação. O Projeto tem como objetivo geral desenvolver atividades para o conhecimento, aperfeiçoamento da assistência à 
saúde e da educação em saúde para idosos residentes em Instituições de Longa Permanência ou Idosos em situação de rua, que 
estão vulneráveis a desenvolver solidão, depressão e abandono, somados às características típicas do envelhecimento. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Aline Figueiredo Camargo. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Pouso Alegre 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Agronomia gerencial: do plantio a colheita 

Descritivo: O projeto tem como objetivo fornecer suporte técnico aos produtores rurais da região. No início do semestre são escolhidos 5 
produtores rurais que necessitam de assistência técnica e a eles são oferecidos serviços agronômicos e recomendações técnicas de 
acordo com a necessidade do produtor. Esse projeto permite que os alunos tenham contato direto com as atividades práticas que 
os aproximam da realidade que enfrentarão no mercado de trabalho. Os agricultores assistidos pelo projeto recebem suporte técnico 
e gerencial, o que possibilitam aumentar a rentabilidade do seu negócio. Nas quartas-feiras os encontros serão online via plataforma 
digital e aos sábados os encontros presenciais serão realizados nas propriedades assistidas pelo projeto. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Wantuir Filipe Teixeira Chagas. 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 8 às 12h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Agronomia sustentável 

Descritivo: No decorrer dos anos vimos as consequências que os agrotóxicos causam, não somente à população, mas também à natureza 
eliminando a biodiversidade, degradando o solo e poluindo os recursos hídricos. Neste sentido, o projeto tem como finalidade 
desenvolver práticas agronômicas que sejam sustentáveis em diversos setores da comunidade de Pouso Alegre-MG. Durante a 
realização do projeto, os alunos e a comunidade externa irão participar de diversas ações com o objetivo de colocar em prática o 
aprendizado de uma agricultura que seja sustentável e consequentemente contribuir com a sociedade neste processo. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Wantuir Filipe Teixeira Chagas. 
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Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Medicina 
Veterinária, Zootecnia. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 8 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Alunato: você é aquilo que faz! 

Descritivo: O projeto tem como objetivos desenvolver as soft skills necessárias para a empregabilidade; abrir espaço para acesso dos alunos 
(comunidade interna e externa) às empresas e vice-versa; dar orgulho de pertencimento ao conjunto de alunos Una; ajudar os alunos 
na empregabilidade e/ou no empreendedorismo. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Eveline Raquel De Oliveira Moura. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Arquitetura e Design. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Terça e Quinta-feira das 17h30min às 19h30min. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Cidadania 

Descritivo: O pleno acesso e exercício dos direitos e deveres por todos os cidadãos é pressuposto básico de existência de uma sociedade justa 
e igualitária, somente a partir da qual podemos falar em existência da própria democracia. A partir dessa ideia, o Projeto Cidadania 
foi desenvolvido e orientado visando proporcionar aos alunos a vivência prática das profissões escolhidas ao mesmo tempo em que 
oferece ao cidadão e a comunidade acesso ao conhecimento, de forma gratuita, através de atendimentos individualizados para 
esclarecimento de dúvidas jurídicas e de gestão. O Cidadania busca reproduzir, dentro da maior veracidade possível, a realidade que 
permeia o dia a dia das profissões correspondentes. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Pamela Stupp. 

Público-alvo: Psicologia, Todos os cursos das áreas de Ciências Jurídicas, e de Gestão e Negócios. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 21 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Inclusão ao cubo 

Descritivo: "Inclusão ao cubo" é o projeto de Extensão das Engenharias Civil, Elétrica e Mecânica da Una Pouso Alegre.  
O projeto tem a inclusão como premissa e conta com duas vertentes:  
1) Trabalho em parceria com o Projeto Acessibilidade em Ação para levantamento de dados, criação de relatórios, projetos e 
construção de rampas de acessibilidade na cidade de Pouso Alegre. Tornar a cidade mais acessível. 
2) Criar soluções de baixo custo para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Tecnologia Assistiva. 
Propostas e soluções serão apresentadas e colocadas em prática de forma simples, de baixo custo e com poder transformador. 

Número de vagas: 60 

Professor Adriana Aparecida dos Santos Izidoro. 
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Responsável: 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Fisioterapia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Jovem Cientista 

Descritivo: O projeto “Jovem Cientista” é um projeto de caráter científico e educacional prestado a crianças e adolescentes de vulnerabil idade 
social em Pouso Alegre/MG e região. O objetivo do projeto é dar a esses jovens alunos experiências acadêmicas marcantes que sejam 
incentivo para que cursem uma faculdade, tornando-os mais próximos da ciência e desmistificando que a ciência é algo complexo e 
inalcançável. Durante a vigência do projeto, alunos dos cursos de Saúde & Humanidades, Agrárias, Engenharias, Arquitetura & 
Urbanismo, Direito e Gestão irão desenvolver projetos práticos para inserção de alunos de ensino fundamental e médio dentro do 
âmbito científico. 

Número de vagas: 120 

Professor 
Responsável: 

Gabriela Rezende Yanagihara. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Direito, Todos os cursos das áreas de Ciências Jurídicas, de Engenharias, e de Gestão e Negócios. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Moda e sustentabilidade: uma abordagem interdisciplinar 

Descritivo: O respectivo projeto de extensão busca despertar, incentivar e promover a importância de se repensar criticamente o papel da moda 
consciente na sociedade do século XX. Portanto, a partir de uma abordagem interdisciplinar, envolvendo os conhecimentos das áreas 
de Arquitetura e Urbanismo, Estética e Cosmética, e Administração, pretende-se desenvolver uma coleção de roupas com a 
participação coletiva e colaborativa entre alunos do ensino superior e do ensino médio de modo a alcançar um produto final autoral, 
criativo e crítico. A ser apresentado por meio de um desfile aberto à comunidade local. E como eixos norteadores temos o processo 
criativo, a construção de imagem, e negociação de produtos. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Amon Christian Lasmar. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Estética e Cosmética, Administração de Empresas. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: NutriUna 

Descritivo: Esse projeto de extensão vai oferecer a comunidade de Pouso Alegre e região os serviços de um profissional da nutrição em suas 
diferentes áreas de atuação, seja em Nutrição Clínica (atendimento nutricional), Nutrição Esportiva, Nutrição em Saúde Coletiva e 
outras. 

Número de vagas: 20 

Professor 
Responsável: 

Élida Paula Dini de Franco. 

Público-alvo: Nutrição. 

Carga horária: 100 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: O planejamento multidisciplinar na Odontologia de excelência 

Descritivo: Este projeto tem como objetivo, realizar a triagem de pacientes pelos alunos de graduação, com orientação e supervisão do professor 
Leandro da Silva Daniel, com o propósito de proporcionar aos alunos, uma visão multidisciplinar no planejamento e na execução do 
tratamento odontológico de uma forma adequada. Uma visão abrangente e completa de um tratamento com excelência. 
O aluno terá a oportunidade de iniciar a prática odontológica com maior conhecimento de todas as disciplinas envolvidas com a 
orientação teórica e prática de cada paciente triado. 

Número de vagas: 32 

Professor 
Responsável: 

Leandro da Silva Daniel. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Reconhecendo o risco 

Descritivo: O projeto aborda o tema de desastres, mais especificamente os que ocorrem na cidade de Pouso Alegre. Neste semestre, o intuito 
será investigar a realidade do tratamento dos resíduos sólidos (lixo) no contexto urbano, propor e colocar em prática ações que 
visam melhorar a situação atual e reduzir os impactos negativos causados pela má gestão deste quesito. Hoje, faz parte da paisagem 
urbana local cenas de lixo espalhado pelas ruas, lixões clandestinos, queimadas de resíduos, entre outros. Sendo assim, os alunos 
deverão realizar ações nas áreas mais suscetíveis ao risco, visto que o lixo é um agravante às inundações e alagamentos, tão 
frequentes no município. Além disso, a comunidade local estará envolvida nas ações. Os encontros serão online. A execução das 
ações de cada equipe serão presenciais, nos locais determinados para cada uma delas. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Carolina Galhardo. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Semeadores de saúde 

Descritivo: O projeto Semeadores de Saúde tem por finalidade difundir através de ações sociais, a conscientização ambiental e os cuidados 
básicos com a saúde, através dos temas: 1) Descarte correto de medicamentos (traga de volta), em parceria com o CRF-MG; 2)  
Plantas medicinais e seu uso correto; 3) Biossegurança para coletores; 4) Biossegurança para manicures, salões de beleza e clínicas 
de estética; 5) Pequenos semeadores: orientações de cuidados básicos em saúde para crianças em escolas; 6) Doação de mudas e 
sementes, em parceria com produtores locais. Espera-se com este projeto, um maior engajamento dos estudantes universitários 
com as necessidades de sua comunidade local. 

Número de vagas: 30 
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Professor 
Responsável: 

Amanda Natalina Faria de Pádua. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina 
Veterinária, Zootecnia, Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Serviço Social, 
Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, 

Produção Multimídia, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Semeando o futuro 

Descritivo: O projeto de extensão “Semeando o futuro” tem como objetivo promover a divulgação científica e acadêmica nas escolas de ensino 
fundamental e médio. Os alunos farão apresentações (palestras, feiras, simpósios, visitas técnicas) nas escolas divulgando 
informações sobre saúde única, sustentabilidade, meio ambiente, saúde animal e ciências. As atividades deste projeto serão feitas 
ao longo da semana nos intervalos disponíveis de cada aluno (ou grupo), e semanalmente as sextas deverá ser dado um feedback 
das atividades realizadas para o professor, com a finalidade de avaliar o aluno (ou grupo). 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Renato Duarte Alvisi. 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Sexta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Sete Lagoas 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Momento + saúde 

Descritivo: O projeto acontecerá na Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, onde todos os cursos terão a sua participação com ações voltadas para 
a saúde do trabalhador. Cada curso da saúde terá a sua ação específica. O projeto irá acontecer em dois momentos. As práticas na 
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas irão acontecer toda quarta-feira na parte da manhã (9 às 12h) e na parte da tarde das (14h30min 
às 17h30min). Esses horários serão ajustados com os professores responsáveis pelo projeto. Além disso, os alunos participarão de 
capacitação e acompanhamento do projeto de forma presencial na Faculdade UNA de Sete Lagoas nas quartas-feiras das 19 às 20h. 

Número de vagas: 120 

Professor 
Responsável: 

Cláudio Marcos Bedran de Magalhães e Fabrícia Cândida Aparecida de Paula Raggi. 

Público-alvo: Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Una feliz idade: educação, gestão, saúde e bem-estar 

Descritivo: O presente projeto irá trabalhar aspectos relacionados com a educação alimentar para ganhos funcionais e qualidade de vida dos 
idosos. Desenvolver ações ergonômicas e programas de prevenção de quedas para auxiliar no melhor desempenho físico e mental 
dessa população. Com intuito de realizar interações, atualizações e novos conhecimentos sobre todas as instâncias do mundo 
globalizado. Perante essa perspectiva surge a necessidade de trabalhar nesse projeto de extensão que será dedicado a idosos, temas 
de suma relevância como educação, saúde e gestão e bem-estar. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Cláudio Marcos Bedran de Magalhães. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Psicologia, Pedagogia. 
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Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Una in company 

Descritivo: O presente projeto irá trabalhar aspectos relacionados com a saúde do trabalhador em seus mais diversos aspectos, saúde e bem-
estar, alimentação saudável, saúde bucal e ergonomia, tendo como público-alvo das ações funcionários de empresas privadas e 
parceiras, e os próprios funcionários da Faculdade Una de Sete Lagoas. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Cláudio Marcos Bedran de Magalhães. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto: Una na praça 

Descritivo: O projeto terá como principais atividades desenvolver orientações nutricionais a fim de reduzir a hipertensão arterial; levar 
informações para a comunidade sobre profilaxia bucal; orientar sobre a saúde mental; informar sobre a prevenção e complicações 
da diabetes e cuidados gerais com a saúde; orientar sobre cuidados básicos com os pets; trabalhar com mitos e verdades da saúde 
do animal. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Fabrícia Cândida Aparecida de Paula Raggi. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Medicina Veterinária. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 11h. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Uberlândia - Karaíba 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Conexão saúde Una Uberlândia 

Descritivo: Esse projeto possui uma abordagem multidisciplinar, contemplando todos os cursos na área da Saúde/Psicologia. O projeto se 
dinamizará em 4 eixos, onde o aluno poderá escolher em qual seguimento deseja se vincular: 1. Saúde para Todos: eixo que atuará 
com a inclusão social (parceria Associação 21 Inclusão Down); 2. UNA Kids & Teens: eixo com abordagem multidisciplinar atuando 
com saúde da criança e adolescente (ONGs); 3. Trilha do Esporte: eixo em associação com o estágio da Fisioterapia (comunidade 
externa); 4. Una-se contra o estigma e o preconceito: eixo que propõe discussões abertas ao público externo sobre temas de grande 
relevância na atualidade (racismo, homofobia, sexismo etc.). 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Saulo Magalhães Resende. 

Público-alvo: Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Enfermagem, Estética e Cosmética, Psicologia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 20 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Horticultura urbana 

Descritivo: O presente projeto irá auxiliar na construção de uma horta comunitárias na Escola Novo Horizonte para pessoas especiais, 
implantação de um horto de plantas medicinais na UNA - Uberlândia e em outras localidades que se interessarem. Os alunos serão 
responsáveis pela construção, manutenção, tratos culturais e colheita das hortaliças e plantas cultivadas colocando em prática os 
conhecimentos adquiridos no curso. Em parceria com o curso de biomedicina, irão auxiliar no processamento e beneficiamento das 
amostras vegetais, bem como auxiliar nas pesquisas sobre os princípios ativos e tóxicos das plantas medicinais, a fim de orientar o 
uso corretos dos produtos fitoterápicos. 

Número de vagas: 30 

Professor Ricardo Pires Ribeiro. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsável: 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Biomedicina, Ciências Biológicas. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira e Sábados das 9 às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) na bacia do rio Uberabinha 

Descritivo: Área degradada é aquela que, por intervenção humana, apresenta alterações de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas. 
Estas alterações tendem a comprometer a composição, estrutura e/ou o funcionamento do ecossistema natural. O projeto visa a 
elaboração de PRAD em área degradada na Bacia do Rio Uberabinha. As ações incluirão a caracterização da área e entorno; escolha 
de proposta de recuperação; detalhamento das técnicas e ações a serem adotadas; proposta de monitoramento e avaliação da 
efetividade da recuperação; previsão de custos e cronograma. O aluno deverá ter disponibilidade de um dia na semana para 
participação no projeto. O Projeto visa integrar os discentes do Centro Universitário UNA Uberlândia a um projeto que vem sendo 
desenvolvido no município de Uberlândia “Programa Buritis”. A recuperação de áreas de nascentes e o plantio de matas ciliares, 
garantem que não falte água suficiente e de qualidade para abastecer Uberlândia e as atividades rurais. Essas ações são 
desenvolvidas em propriedades rurais nas bacias do Rio Uberabinha, Araguari e Bom Jardim, mananciais responsáveis pelo 
abastecimento em Uberlândia. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Flavia Regina Nascimento Toledo. 

Público-alvo: Agronomia. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto: ProExHub Una Uberlândia 

Descritivo: O objetivo do ProExHub é fazer de Uberlândia a regional referência em extensão e inovação através da conexão entre academia e 
comunidade com ações para o desenvolvimento dos mais variados tipos de projetos e demandas. Dessa forma, deverão ser 
impactadas: startups; pequenas, médias e grandes empresas; escolas públicas e privadas; potenciais empreendedores; consultorias 
de inovação; entidades governamentais; associações; aceleradores de startups; fundos de investimentos e a comunidade acadêmica. 
Parceria já estabelecida: FIEMG. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Sonia Aparecida Santana. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários: Sábado das 9 às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Una-se contra o estigma e o preconceito 

Descritivo: O projeto tem como principal objetivo unir a comunidade acadêmica com a comunidade externa para a discussão de temas de grande 
relevância na atualidade. Enfocaremos aspectos fundamentais dos tipos predominantes de discriminação com amplo impacto na 
assistência à saúde, como os decorrentes da relação entre grupos sociais dominantes e oprimidos, como os raciais/étnicos (racismo), 
de sexo (sexismo), anti-LGBTQIA+ - lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais, assexuais e Queer - (heterossexismo) ou 
classe social (viés de classe), além de outros como "Gordofobia/obesidade", Pessoas com Deficiência (PcD), dependentes químicos 
etc. Os encontros serão virtuais e abertos ao público externo. Espera-se alunos/as/es engajados e abertos ao tema, com disposição 
para participar dos encontros semanais e realizar outras atividades, como postagens em mídias sociais, estabelecidas pelo professor. 

Número de vagas: 100 

Professor Heitor Bernardes Pereira Delfino. 
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Responsável: 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e modalidades. 

Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Alternativas sustentáveis de construção para vilas e favelas 

Descritivo: O presente projeto pretende realizar um levantamento de possibilidades e desenvolvimento de soluções de alternativas sustentáveis 
de construção que possam ser implementados em vilas e favelas. Pretende-se em trabalhos futuros a aplicação das possibilidades 
levantadas em edificações da Vila Acaba Mundo em Belo Horizonte/MG. Ressalta-se que a comunidade externa fará parte das ações 
e planejamentos. 

Número de vagas:  100. 

Professor 
Responsável: 

Renata Bacelar Teixeira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais. 

Carga horária:  40 horas. 

Dias e horários:  Segunda-feira das 14 às 16h. 

Modalidade:  Digital. 

 

Projeto: Ciclo de seminários em saúde 

Descritivo: O objetivo é promover encontros e reflexões sobre questões relacionadas a UCs realizadas no semestre e alunos de graduação da 
UNA, bem como estimular a integração deles, a fim de divulgar e aprimorar o conhecimento científico e acadêmico durante suas 
trajetórias enquanto indivíduos inseridos na sociedade. 
As rodas de conversa buscarão abordar o tema de uma forma que alcance esse público de forma sistêmica e eficaz, dando a todos 
os envolvidos a oportunidade de conhecer, discutir e entender a importância de falar sobre temáticas relacionadas ao curso de 
graduação e os reflexos que ela tem em cada acontecimento da vida cotidiana. Sendo assim, será transmitida ao vivo em um canal 
criado no Youtube e será aberta à comunidade externa. 

Número de vagas: 20. 

Professor 
Responsável: 

Alexandre Ribeiro Aquino. 
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Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Cineclube Pretança 

Descritivo: Uma aproximação às questões raciais no país e seus desdobramentos e intercessões por meio de sessões comentadas de filmes 
realizados por pessoas negras brasileiras, africanas e de outros países da diáspora negro-atlântica. O projeto pretende discutir 
representação, representatividade, antirracismo e descolonização do imaginário, em perspectiva interdisciplinar e interseccional. 
Serão realizados debates sobre os filmes, eventualmente com participação de convidades, em encontros síncronos e o visionamento 
com produção crítica de forma assíncrona. As atividades serão realizadas online e beneficiarão estudantes de todas as IES do grupo 
Ânima e público externo interessado na temática racial de modo específico e em cinema de um modo geral. Já desenvolvemos 
parcerias com projetos como EducAfroMG e com escolas públicas ligadas à Secretaria Estadual de Educação de MG, Superintendência 
de Lafaiete, para a promoção de sessões comentadas com adolescentes em final de ensino fundamental e em ensino médio nos 
territórios de abrangência dessas ações. 

Número de vagas: 300. 

Professor 
Responsável: 

Tatiana Carvalho Costa. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h30min. 

Modalidade: Digital. 
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Projeto: Mulheres das Agrárias 

Descritivo: Uma evolução positiva na sociedade e no mercado de trabalho está sendo o aumento da atuação das mulheres no agronegócio. 
Centenas de mulheres que hoje são referências no mercado tiveram que percorrer um caminho repleto de machismo preconceito e 
rótulos. Ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Portanto, a 
criação de um simpósio (Mulheres das Agrárias) com palestrantes mulheres que são referências profissionais em diversos campos 
das Ciências Agrárias, podem servir como fonte de inspiração e incentivar as futuras profissionais das ciências agrária. O projeto é 
realizado de forma online. 

Número de vagas: 80. 

Professor 
Responsável: 

Flávia Ferreira Araújo. 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão do Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Sexta-feira e Sábado das 10 às 11h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Questões de gênero e contemporaneidade 

Descritivo: O projeto tem o objetivo de promover reflexões e rodas de conversa sobre questões de gênero que podem afetar a saúde mental 
dos alunos de graduação da UNA e de toda a sociedade, bem como estimular a integração dos mesmos e o surgimento ou 
fortalecimento, além de integrar com a comunidade externa. 

Número de vagas: 20. 

Professor 
Responsável: 

Alexandre Ribeiro Aquino. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Ciências Humanas e Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários: Segunda e terça-feira das 14 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Tech in Google 

Descritivo: Este projeto de extensão tem o intuito de inserir os alunos nas trilhas de formação Google, tanto com o objetivo de aprofundar os 
conhecimentos nas tecnologias Google, requeridas pelo mercado de trabalho, quanto de capacitar nossos alunos para inovarem e 
buscarem soluções diferenciadas na área de TI&C com tecnologias dessa big tech. Além disso, este projeto será um efetivo apoio 
para a compreensão de competências relativas à Cloud, e irá inserir a comunidade interna e externa nas atividades. 

Número de vagas:  200. 

Professor 
Responsável: 

Wesley Dias Maciel. 

Público-alvo:  Todos os cursos da área de TI e Computação, Engenharia da Computação. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:  Quarta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade:  Digital. 

 

 

Projeto: Techno girls 

Descritivo: Este projeto tem como objetivo promover ações para aumentar a representatividade das mulheres na área da Computação, 
despertando o interesse de futuras estudantes e mantendo a motivação daquelas já inseridas nos cursos de Tecnologia do Centro 
Universitário UNA e demais instituições do grupo Ânima, além da comunidade externa. 

Número de vagas: 50. 

Professor 
Responsável: 

Erica Rodrigues de Oliveira. 
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Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, Design de Games, Design de Games - 
Bacharelado, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, 
Gestão de Recursos Humanos, Marketing - Bacharelado, Marketing Digital, Negócios Digitais, Todos os cursos das áreas de 
Engenharia, TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 12 às 13h30min. 

Modalidade: Digital. 

 

 

Projeto: Una-se por elas 

Descritivo: O projeto tem como objetivo trabalhar questões sobre gênero com o corpo discente e desenvolver ações e produtos que envolvam 
a divulgação de material sobre violência de gênero em todos os seus aspectos. Vários grupos de trabalhos serão criados para abarcar 
diversos temas, organizados dentro de núcleos de cada curso. Serão trabalhadas especificidades de cada região, a partir de uma 
delimitação dos principais problemas que as mulheres e a comunidade LGBTQIA+ enfrentam. Espera-se que o resultado seja produtos 
de circulação pública, tais como cartilhas, artigos informativos, páginas de Instagram e afins. 

Número de vagas:  100. 

Professor 
Responsável: 

Leonardo Aires de Castro. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 18 às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

 

 

 


