
MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNA DE ITABIRA  

Visando proporcionar maior engajamento discente, foram realizadas várias 

ações extensionistas, conforme segue abaixo: 



Parceria Una Itabira e SENAI Itabira 

Alunos do curso de Engenharia Elétrica da Una Itabira visitaram o SENAI Itabira e 

puderam participar de práticas de Eletrohidráulica e Eletrohidropneumática. 

Oportunidade para reforçar o que foi visto neste semestre, na unidade curricular 

"Sistemas fluidomecânicos", sob o acompanhamento da professora Patrícia Alves. 

Agradecemos o time SENAI Itabira, pela disponibilidade e parceria! 



Evento "Viva a Praça!" 

Protótipos/maquetes, medição de pressão, massoterapia, e várias outras 

atividades de vários cursos envolvendo a comunidade. Agradecemos o 

engajamento dos professores e alunos! 



Na UC Educação Física, Arte, Corpo e Movimento, recebemos um dos nossos 

recentes egressos do curso de Educação Física, Lúcio Júnior. Lúcio veio 

conversar com os discentes da UC sobre a prática profissional e trouxe uma 

experimentação dentro das possibilidades presentes no Treinamento 

Funcional.  



Sob tutoria da professora Patricia Alves, os alunos das Engenharia Elétrica e 

Mecânica - Una Itabira - desenvolveram protótipos relacionados a sistemas 

fluidomecânicos e a processos de fabricação mecânica! Os protótipos ficaram 

disponíveis para visitação de alunos e comunidade. 



Oportunidade para os alunos do curso de Farmácia da Unidade Curricular 

Tecnologia e Análise de Alimentos. Uma UC Dual com a parceira empresa Fryuri. 

Nessa Dual, conduzida pela Professora Angélica Adami, será discutido o 

processo de expansão de uma indústria de alimentos: um caso prático e real, 

com a problemática: "A evolução da empresa Fryuri: fabricação de linguiças, 

com a assessoria da Ethica Soluções, uma empresa que trabalha no setor de 

controle de qualidade e regulamentação de indústrias de alimentos" 



Foram realizadas atividades práticas como massagem, aferição da pressão 

arterial e dicas de escovação, junto à comunidade. 



Tivemos um bate-papo sobre os "Desafios do mercado da Arquitetura e do 

Urbanismo". A nossa convidada especial foi a Jussandra Jordão Pereira Duarte, 

Arquiteta e Urbanista!  

Em seguida, foi anunciado o grupo de alunos com melhor performance (do 

curso de Arquitetura e Urbanismo), resultado de um projeto desenvolvido no 

semestre passado, parceria entre a Una Itabira e a "Lopes Lar Acabamentos" 



Orientações referentes à declaração de imposto de renda da pessoa física. 

Alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração de Empresas, da Una 

Itabira, sob acompanhamento do professor Giovanni Acácio disponíveis 

presencialmente no laboratório de informática (segundo andar). 



Dia de visita técnica e vivência para os alunos da UC Práticas Corporais 

Contemporâneas, do curso de Educação Física. Os discentes, acompanhados 

dos Professores Marcelo Isidório e Ubiratan Pouzas, puderam explorar formas 

variadas de atividades físicas em meio natural, na cidade de Catas Altas. 




